Міністерство освіти і науки України
Харківська державна зооветеринарна академія

ПОЛОЖЕННЯ

Харків, 2019

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
ДО ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Харківської державної
зооветеринарної академії
__________________ Д.І. Барановський

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення співбесіди для вступу на навчання
до Харківської державної зооветеринарної академії в 2019 році
І. Загальні положення
1. Положення про проведення співбесіди в Харківській державній
зооветеринарній академії (далі-Академії) розроблено відповідно до Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018
року № 1096, затверджених у Міністерстві юстиції України 21.12.2018 року
за №1456/32908, Правил прийому на навчання до Академії в 2019 році (далі
– Правила прийому) та Положення про приймальну комісію (даліПриймальна комісія).
2. Це Положення та Правила прийому в поточному році визначає
категорію осіб, на яких поширюється право на зарахування до Академії за
результатами співбесіди, а також регламентує порядок проведення співбесід
та зарахування до Академії за їх результатами.
3. Вступне випробування у формі співбесіди та зарахування до
Академії при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти мають право:
- 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
таке право на прийом без екзаменів до державних вищої освіти за
результатами співбесіди;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
4.
Відповідно до додатку 9 до Правил прийому на навчання до
Академії в 2019 році за результатами співбесіди зараховуються також
іноземці та особи без громадянства.
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ІІ. Організація та порядок проведення співбесіди
1. Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає
перевірку рівень знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предмета
(предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо
надання вступнику рекомендації до зарахування. Співбесіда проводиться в
усній формі у вигляді індивідуальної бесіди з кожним вступником.
2. Співбесіда проводиться предметів, які входять в Перелік конкурсних
предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
(магістра ветеринарного спрямування) на основі загальної середньої освіти
згідно з Правилами прийому на навчання до Академії в 2019 році (таблиця №
5 до Правил прийому).
3. Головами предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за
проведення співбесіди, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріли:
програми співбесіди, що проводяться Академією, екзаменаційні білети для
співбесіди та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не
пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній
кількості і зберігаються як документ суворої звітності.
4. Вступе випробування у формі співбесід проводять члени
екзаменаційних комісії визначені відповідним наказом. Співбесіду проводять
у відповідності з затвердженим розкладом, який оприлюднюється на стенді
Приймальної комісії та веб-сайті Академії.
5. Співбесіда з кожного конкурсного предмету проводяться не менше
ніж двома членами комісії із кожним вступником. Сторонні особи без
дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де
проводиться співбесіда.
Вступнику на співбесіді задаються питання згідно білета, якій він
вибрав. У разі, якщо за отриманими відповідями члени комісії не можуть
встановити рівень знань вступника, йому можуть бути задані додаткові
питання.
Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються
вступником в аркуші співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому
проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Аркуш співбесіди
підписується вступником та членами відповідної комісії.
Під час проведення співбесіди вступнику забороняється використати
підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з
розширеними функціями, начальні посібники та інші матеріали, якщо це не
передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником
під час співбесіди зазначеними засобами інформації він відсторонюється від
участі у співбесіді, про що складається акт. На аркуші співбесіди такого
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час.
Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: «рекомендувати
до зарахування» або «не рекомендувати до зарахування» із зазначенням
кількості балів.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
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6. Апеляція на результати співбесіди не приймається.
7. Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у
зазначений за розкладом час, або які за результатами співбесіди не отримали
рекомендацію до зарахування на навчання та які подали сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами
не менше встановленого у Правилах прийому до Академії відповідного року
вступу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. У цьому
випадку результати співбесіди анулюються. Перескладання співбесіди не
дозволяється.
8. Вступники, які отримала рекомендації до зарахування за результатами
співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у термін, що визначені у
Правилах прийому до Академії відповідного року вступу.
9. Аркуші і протоколи співбесіди зі штампом Приймальної комісії
зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Академії,
який видає їх голові екзаменаційної комісії по співбесіді у необхідній
кількості безпосередньо перед початком співбесіди.
10. Аркуші та протоколи співбесід осіб, зарахуваннях до Академії,
зберігаються у їх особових справах протягом усього строку навчання, а осіб
не рекомендованих до зарахування до Академії – знищуються за актом через
1 рік після закінчення вступних випробувань.
11. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників за
результатами співбесіди приймається на її засіданні і оформляється
протоколом, на підставі якого, після внесення відповідних даних до Єдиної
бази видається наказ ректора про їх зарахування до складу студентів.
Проект Положення про проведення
державній зооветеринарній академії вносять:

співбесіди

в

Харківській

Проектор з навчальної роботи

М.М. Хмель

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.А. Малакєй

