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Положення про співбесіду у Комунальному закладі Сумської обласної ради 

«Глухівський фаховий медичний коледж»  розроблено відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1085 від 15.10.2016 «Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу» зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№622 від 06.06.2016, згідно наказу Міністерства освіти і науки України 30.10.2020 року 

№1342 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.12.2020 року №1235/35518 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання для здобуття  освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра у 2021 році», Правил прийому до Комунального закладу 

Сумської обласної ради «Глухівський фаховий медичний коледж» у 2021 році.      

 

1. Комісія для проведення співбесід створюється у випадках передбачених Правилами 

прийому до Комунального закладу Сумської обласної ради «Глухівський фаховий 

медичний коледж» у 2021 році у відповідності до розділу ІX п.2. 

2. При прийомі на навчання до Комунального закладу Сумської обласної ради «Глухівський 
фаховий медичний коледж» на основі базової і повної загальної середньої освіти склад 

комісії для проведення співбесід формується з числа провідних педагогічних працівників 

коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти (за згодою). 

3. Наказ про затвердження складу комісії для проведення співбесіди видається   директором 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Глухівський фаховий медичний коледж» 

до 1 березня 2021 року. 

4. Програми співбесід відповідають програмам з відповідних предметів повної загальної 

середньої освіти та програм зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. 

5. Вступники, які за результатами співбесіди мають "достатній" рівень знань у відповідності 

до критеріїв оцінювання з певного предмету, вважаються тими що склали усний вступний 

іспит. 

6. Співбесіда для осіб, які мають на це право, проводиться за розкладом вступних іспитів що 

проводяться Комунальним закладом Сумської обласної ради «Глухівський фаховий 

медичний коледж». 

7. Особи, які без поважних причин не з'явились на співбесіду у зазначений за розкладом час, 

або рівень знань яких оцінений як "недостатній" у відповідності до критеріїв оцінювання з 

певного предмету, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, у разі 

подання сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з результатами не нижчими 

передбачених Правилами прийому. 

8. Під час співбесіди  члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші 

співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної 

комісії.  

9. Під час проведення співбесіди не допускається користування електронними приладами, 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання 

вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі 

підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. 

10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. 

11. Лист співбесіди зберігається в особових справах вступників. 

 

 


