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1. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30
жовтня
2020
року
№ 1342
«Про
затвердження
Умов
прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році», у
відповідності до Правил прийому до Мирогощанського аграрного коледжу в
2021 році та Положення про приймальну комісію Мирогощанського
аграрного коледжу приймаються без екзаменів за результатами співбесіди:
особи з інвалідністю в наслідок 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
право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за
результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує
голова приймальної комісії.
3. Для проведення конкурсних випробувань у формі співбесіди наказом
директора коледжу створюються комісії для проведення співбесіди.
4. Вступне випробування у формі співбесіди проводиться в усній
формі.
5. Бланковий матеріал, який використовується для проведення
співбесіди, зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії,
який видає їх головам комісій із проведення співбесід безпосередньо перед
початком співбесіди в необхідній кількості. Видача реєструється у
спеціальному журналі. Лист проведення співбесіди підписується вступником
та членами комісії.
6. Відповіді за результатами вступних випробувань у формі співбесіди
оцінюються „достатнім” або „недостатнім” рівнем. Рівень знань як
„достатній” оцінюється за умов 70% правильних відповідей.
7. Особи, які отримали „достатній” рівень знань рекомендуються до
зарахування за наслідками співбесіди.
8. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання на здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням і
не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають
право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до
конкурсного балу.
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