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І. Загальні положення

1.1.Співбесіда є перевіркою знань абітурієнтів з метою визначення рівня 
загальноосвітньої підготовки.

1.2.ВІДП0ВІДН0 до Умов прийому, Правил прийому до ДВНЗ "Одеський 
коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" у 2021 році та 
положення про Приймальну комісію в ДВНЗ "Одеський коледж економіки, 
права та готельно-ресторанного бізнесу" вступні випробування у формі 
співбесіди з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами 
комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії 
згідно з розкладом в день іспиту.

1.3.Відповідно до вибраного фаху при прийомі на навчання за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр співбесіда проводиться 
з української мови та літератури, математики та історії за програмами 
зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

II. Організація та проведення співбесід

2.1. Голови предметних екзаменаційних комісій щорічно складають і подають 
на затвердження голові Приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні 
матеріали: програми вступних випробувань для вступників, тестові завдання 
тощо, які підписуються головою відповідної предметної комісії та 
затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше як за З місяці до 
початку подачі заяв та документів.

2.2. Співбесіду з кожним абітурієнтом проводять 2 члени комісії по 
проведенню співбесіди. Сторонні особи без дозволу голови приймальної 
комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда.

2.3. Співбесіду проводять у відповідності з підготовленим розкладом, у 
спеціально виділених аудиторіях.

2.4. Співбесіда має усний характер індивідуальної бесіди з кожним 
вступником із фіксуванням в аркуші співбесіди вірності отриманих 
відповідей, які підтверджуються підписом абітурієнта і членів комісії по 
проведенню співбесіди.

2.5. Інформація про результати співбесіди оголошується абітурієнту в день її 
проведення.

2.6 Апеляції на результати співбесіди не приймаються.

2.7. Під час проведення співбесіди абітурієнтам забороняється 
використовувати підручники,засоби технічної інформації, мобільні телефони, 
калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та інші 
матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії.

В разі користуванням абітурієнтом під час співбесіди сторонніми джерелами 
інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт.



2.8. Абітурієнти, які без поважних причин не з'явились на співбесіду у 
зазначений за розкладом час, або які за результатами співбесіди не 
рекомендовані до зарахування і які подали сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими 
передбачених Правилами прийому коледжу, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах.

2.9. Перескладання співбесіди не дозволяється.

2.10. Аркуш співбесіди, підписаний абітурієнтом і членами комісії з 
проведення співбесіди, зберігається в особистій справі вступника.

2.11. Рішення Приймальної комісії про зарахування абітурієнтів, які 
пройшли співбесіду, за результатами виявлених знань, приймається на її 
засіданні і оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ 
директора Коледжу про зарахування до складу студентів.

III. Критерії оцінки співбесіди

3.1. Якщо члени комісії незадоволені відповідями, абітурієнту додатково 
задають питання, поки не буде встановлений рівень його знань.

3.2. Оцінювання ведеться за 200 бальною шкалою.

3.3. Абітурієнт, який отримав не менше ніж по 120 балів з кожного предмету, 
вважається таким, що пройшов співбесіду.

Положення розглянуто та ухвалено на 
засіданні Приймальної комісії ДВНЗ 
“Одеський коледж економіки, права та 
готельно-ресторанного бізнесу ” 
протокол № 2 від 23 грудня 2020 року
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