Загальні положення
Відповідно до пункту 11.1 розділу ХІ «Зарахування за співбесідою» Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році ( наказ
Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510) та
пункту УІІІ.1 Правил прийому до Вовчанського технікуму Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка у 2014 році за результатами співбесіди зараховуються до
технікуму особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане
таке право.
Це положення визначає категорію осіб на яких поширюється право на
зарахування до Вовчанського технікуму ХНТУСГ за результатами
cпівбесіди, а також регламентує порядок проведення співбесід та
зарахування до ВТХНТУСГ за їх результатами.
Повноваження комісії для проведення співбесід визначається директором
технікуму відповідно до Положення про Приймальну комісію Вовчанського
технікуму ХНТУСГ.
Термін повноважень комісії для проведення співбесід становить один рік.
Наказ про затвердження складу комісії для проведення співбесід повинен
бути виданим не пізніше 1 березня. Склад комісій для проведення співбесід
щорічно поновлюється не менше як на третину.
Організація та порядок проведення співбесіди
Співбесіду проводять у відповідності з підготовленим розкладом, у
спеціально виділених аудиторіях. Додаткові дані проведення співбесіди
назначаються у разі продовження термінів прийому документів та
зарахування.
Співбесіда проводиться з профільних предметів, які входять в перелік
конкурсних предметів з відповідного напряму підготовки згідно з Правилами
прийому до Вовчанського технікуму ХНТУСГ у 2014 році (додаток № 5).
Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова
Приймальної комісії.
Вступні випробування у формі співбесіди проводяться екзаменаційною
комісією з проведення співбесід.
Керівництво та координація роботи комісії покладається на
відповідального секретаря Приймальної комісії.
Завдання для проведення співбесід готуються головами предметних
комісій і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три
місяці до проведення співбесід.

Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним
вступником.
Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом
проводять не менше трьох членів комісії.
Під час проведення співбесіди вступникам 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 вступником під час випробування сторонніми джерелами
інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у
випробуваннях.
Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються
вступником в аркуші співбесіди. Після закінчення співбесіди екзаменатори
проставляють кількість набраних балів. Аркуш співбесіди підписується
вступником та членами комісії.
Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: «рекомендувати
до зарахування» або « не рекомендувати до зарахування».
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її
проведення.
Перескладання співбесіди не дозволяється.
Апеляції на результати співбесіди не приймаються.
Вступники, які без поважних причин не з'явились на співбесіду у
зазначений за розкладом час, або не отримали зарахування за результатами
співбесіди, можуть брати участь у конкурсі до ВТХНТУСГ на загальних
засадах.
Аркуші співбесід зі штампом технікуму зберігаються
у
відповідального секретаря Приймальної комісії який видає їх голові комісії
по співбесіді у необхідній кількості.
Аркуші співбесід осіб, зарахованих до технікум, зберігаються у їх
особових справах, а осіб не зарахованих до Вовчанського технікуму
ХНТУСГ - знищуються за актом через один рік після закінчення вступних
випробувань.
Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників, які пройшли
співбесіду за результатами виявлених знань, приймається на її засіданні і
оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ директора про
зарахування до складу студентів.
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