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1. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

в 14 квітня 2017 року №599 «Про затвердження Умов прийому до 

вищих навчальних     закладів     України    2017 році», у     відповідності до     

Правил прийому до Новороздільського політехнічного коледжу» в2017 році та 

Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Новороздільський політехнічний 

коледж» приймаються без екзаменів за результатами співбесіди: 

особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини 

другої 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 ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж» за 

результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати ДВНЗ 

«Новороздільський політехнічний коледж» (за рекомендацією органів охорони 

здоров’я та соціального захисту населення). 

Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує 

голова приймальної комісії. 

Для проведення конкурсних випробувань у формі співбесіди наказом 

директора коледжу створюються комісії для проведення співбесіди. 

2. Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени комісії 

визначені відповідним наказом. 

Члени комісії з проведення співбесіди оцінюють правильність відповідей в 

аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами 

та вступником.  

3. Критерії оцінки співбесід:   

Вступнику на співбесіді задають як найменше три питання з конкурсних 

предметів. Якщо члени комісії незадоволені відповідями вступнику додатково 

задають питання, поки не буде встановлений рівень знань абітурієнта.  
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За згодою членів комісії знання абітурієнта, які він показує на співбесіді 

можуть бути оцінені як незадовільні, задовільні, добрі, відмінні. 

 Якщо вступник не відповідає на запитання, або розкриває суть запитання на 

10…20 % – оцінка „незадовільно”. 

Якщо вступник розкриває питання на 30…50 % – „задовільно”; на 50…70 % 

– „добре”; на 70…100 % – „відмінно”. 

4. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

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

навчання, приймають участь у загальному конкурсі з урахуванням кількості 

балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості 

освіти, або вступних випробувань, які проводяться у Державному вищому 

навчальному закладі «Новороздільський політехнічний коледж»  для окремих 

категорій вступників, на загальних підставах. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


