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1. Загальні положення 
 

        У відповідності до Правил прийому Полтавського будівельного 
технікуму транспортного будівництва в 2017 році мають право на 
зарахування за співбесідою. 

      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». 
        Метою співбесіди є оцінювання ступеня підготовленості вступників з 
конкурсних предметів на навчання в Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва. 
       Співбесіду з вступниками проводить  відповідальна комісія. До складу 
комісії окремо по кожному напрямку підготовки (спеціальності) входять : 
голова комісії та не менше двох членів комісії з кожної дисципліни. 
       Персональний склад комісії встановлюється головою приймальної комісії. 
Персональна відповідальність за організацію і роботу комісій покладається на 
заступника голови приймальної комісії та голів комісій по співбесіді. 
 

2. Організація співбесід. 
 

        Співбесіда проводиться у формі тестів  для вступників на основі базової 
загальної середньої освіти та для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти. 
        Співбесіда проводиться на основі програм із зазначених вище предметів 
для вступників до навчального закладу, вимоги яких відповідають програмам 
загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендовані Міністерством освіти 
і науки України. 
       Голова предметної комісії щороку складає програми співбесід, критерії 
оцінювання, завдання для співбесід. Тексти всіх матеріалів затверджуються 
не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 
       Співбесіда проводиться до початку вступних випробувань комісією для 
проведення співбесіди. Співбесіда з кожного предмету проводиться не менше 
ніж двома членами комісії з кожним вступником.  
       До приміщення, де проводиться співбесіда, сторонні особи без дозволу 
голови приймальної комісії не допускаються. 
       Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників у 
порядку реєстрації документів, відповідно до груп формуються відомості 
співбесіди. 
        На співбесіду вступник з'являється з аркушем результатів вступних 
випробувань встановленої форми, який отримує напередодні або в день 
проведення співбесіди в приймальній комісії. 
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        Під час проведення співбесіди вступнику забороняється користуватися 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 
іншими матеріалами. 
        Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно з 
затвердженим розкладом, втрачають можливість вступу до технікуму за цією 
формою. 
         Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не 
дозволяється. 
         Зі вступником спочатку проводиться співбесіда з одного із профільного 
предмету. Якщо рівень знань вступника з профільного предмету оцінюється 
як «недостатній», до співбесіди з другого профільного предмету він не 
допускається і до зарахування в формі співбесіди він не рекомендується. 
        Членами комісії заповнюються протоколи співбесіди, у якому подається 
мотивований висновок результатів співбесіди та записується рішення комісії. 
Результати співбесіди оцінюються як: «рекомендувати до зарахування» або 
рекомендувати абітурієнту прийняти участь у конкурсному відборі на 
навчання на загальних підставах. 
Інформація про результати співбесіди оголошується вступнику в день її 
проведення.  Перескладання співбесіди не дозволяється. Апеляція вступника 
щодо результату співбесіди повинна подаватись до апеляційної комісії 
особисто в день проведення співбесіди після оголошення результатів. 
Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються. 
       Аркуші співбесід осіб, зарахованих до технікуму, зберігаються у їх 
особових справах, а осіб, не зарахованих до технікуму – знищуються за актом 
через один рік після закінчення вступних випробувань. 
         Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється протоколом 
засідання приймальної комісії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


