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І. Загальні положення 

1.1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти в Харківському радіотехнічному коледжі (далі – Коледж) здійснюється 

за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди 

та розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках. 

У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:  

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що 

проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди; 

індивідуальна усна співбесіда (далі – співбесіда) – форма вступного 

випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за потреби) оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з двох 

предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за 

шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну 

оцінку вступника («незадовільно»); 

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-

професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у 

навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у 

разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, 

що підтверджують викладену в листі інформацію. 

1.2. Програми співбесід з предметів, які виносяться на вступне 

випробування, затверджує Голова Приймальної комісії коледжу не пізніше ніж 

31 травня 2022 року.  У програмах мають міститися критерії оцінювання 

підготовленості вступників. Програми співбесід оприлюднюються на вебсайті 

коледжу. 

1.3. Вимоги до мотиваційних листів розробляються приймальною 

комісією, затверджуються Головою Приймальної комісії коледжу та 

оприлюднюються на вебсайті коледжу не пізніше 1 червня. 

 

ІІ. Організація та проведення вступних випробувань 
 

2.1. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що 

проводяться коледжем та Правила прийому доводяться до відома вступників до 

початку вступної кампанії.  

2.2. Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводяться комісією в дистанційній формі з використанням Zoom. 
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Під час співбесіди Веб-камера повинна бути встановлена, так, щоб було 

видно вступника та поверхню столу, на якому, окрім паспорта громадянина 

України (ID картки), або іншого документа, який засвідчує особу (свідоцтво про 

народження для осіб, які за віком не мають паспорта), аркуша та ручки, нічого не 

повинно знаходитися. 

Обов’язково протягом проведення співбесіди має бути ввімкнений 

мікрофон. Не допускається частковий чи повний вихід із поля обзору веб-

камери та вимкнення мікрофону. 

2.3. Хід проведення співбесіди, з дозволу вступника, буде фіксуватися у 

вигляді відеозапису.  

2.4. Під час проведення співбесіди вступникам забороняється 

використовувати підручники, засоби технічної інформації, навушники, мобільні 

телефони, калькулятори, навчальні посібники та інші матеріали, не передбачені 

рішенням Приймальної комісії. У разі виявлення факту порушення академічної 

доброчесності (спроби скористатися підказками тощо) або вимкнення веб-

камери чи мікрофону вступник відсторонюється від участі у співбесіді, про що 

одразу йому/їй повідомляє член комісії, який проводить співбесіду. 

2.5. Вступне випробування має характер індивідуальної усної співбесіди з 

кожним вступником, який відповідає на запитання без попередньої підготовки. 

Члени комісії зі співбесіди можуть поставити вступнику не більше 2 запитань з 

кожного предмета.   

Співбесіда з кожного предмета (українська мова та математика) 

проводиться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, які 

призначаються згідно розкладу в день співбесіди, зі встановленою нормою часу  

0,25 астрономічної години (з кожного предмета) на одного вступника. 

2.6. Оцінювання відповіді вступника на співбесіді проводиться згідно 

критеріїв оцінювання з відповідних дисциплін. У відомість співбесіди 

виставляють бали за відповіді, а також підсумковий бал. 

2.7. Вступник вважається таким, що пройшов співбесіду, якщо він дав 

відповіді на поставлені членами комісії запитання та отримав підсумковий бал 

не менше  100 (за шкалою 100-200).  

2.8. Результати співбесіди фіксуються у відомостях та вносяться до 

Єдиної державної електронної база з питань освіти (ЄДЕБО). Особи, які за 

результатами співбесіди отримали  негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»), не рекомендуються до зарахування на навчання до коледжу. 

Перескладання співбесіди не дозволяється. 

2.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть 
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допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу 

Приймальної комісії в межах встановлених термінів і розкладу проведення 

вступних випробувань. 
 


