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Положення про проведення співбесіди з вступниками до Деснянського 

економіко-правового коледжу при Міжрегіональній Академії управління 

персоналом» розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2020 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 

2020 року №1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 

2020 року № 1235/35518  (далі – Умови прийому).  

 

Це положення регламентує порядок проведення співбесіди з вступниками 

до Деснянського економіко-правового коледжу при Міжрегіональній Академії 

управління персоналом» (далі – Коледж). 

 

І. Загальні положення 

 

1. Співбесіда – це форма вступного випробування, яка передбачає 

перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета 

(предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо 

надання вступнику рекомендації до зарахування. 

2. У формі співбесіди в передбачених Умовами прийому випадках  

конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань на 

основі базової та повної загальної середньої освіти. 

3. Відповідно до пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому зарахування за 

співбесідою є спеціальною умовою щодо участі у конкурсному відборі при 

вступі для здобуття фахової передвищої освіти. 

4. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування: 

особи, з інвалідністю внаслідок  війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

5. Співбесіда проводиться за умови подання вступниками в установлені 

терміни до Приймальної комісії документів, передбачених пунктом 2 розділу 

VI Умов прийому. 

6. Співбесіда проводиться з предметів, які входять в перелік конкурсних 

для зарахування на навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) 

відповідно до Таблиці 4 Правил прийому Приватного вищого навчального 

закладу «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом» в 2021 році (далі – Правила прийому). 
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7. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії 

Коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і 

оприлюднюються на веб-сайті Коледжу.  

8. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на 

навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 

конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правила 

прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

9. Апеляція щодо вступних випробувань, які проводяться у формі 

співбесіди, не розглядається. 

10. Вступники, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно 

затвердженого розкладу, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах.  

 

ІІ. Порядок проведення співбесіди 

 

1. Співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводиться не менш ніж 

двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної 

комісії згідно з розкладом у день іспиту. 

2. Для співбесіди пропонуються питання із затверджених програм. 

3. Для проведення співбесіди встановлюється норма часу для кожного 

вступника – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до завдань.  

4. Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей на аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії. 

5. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. 

6. Бланки аркушів співбесіди зі штампом Приймальної комісії зберігаються 

у відповідального секретаря Приймальної комісії Коледжу, який видає їх голові 

екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком 

співбесіди. 

7. За результатами співбесіди комісія приймає рішення: «рекомендувати до 

зарахування» або «не рекомендувати до зарахування», про що складається 

протокол комісії. 

8. Рішення комісії розглядаються та затверджуються на засіданні 

Приймальної комісії Коледжу. 
 

 

Положення обговорено на засіданні приймальної комісії Деснянського 

економіко-правового коледжу при Міжрегіональній Академії управління 

персоналом управління персоналом (протокол № 02 від 18 грудня  2020 р.) і 

затверджено директором 17.02.2021 р. 

 

 

 


