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ПОЛОЖ1 ^
про предметні екзаменаційні, фахові атестаційні комісії та 

комісії для проведення співбесід з вступниками 
Лубенського лісотехнічного коледжу

1. Предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні та комісії для 
проведення співбесід (далі -  Комісії) утворюються в Лубенському 
лісотехнічному коледжі (далі -  Коледж) у випадках, передбачених Умовами 
прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до 
Коледжу у поточному році для проведення конкурсних вступних 
випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста на основі базової та повної загальної середньої освіти.

2. Кількісний склад Комісій встановлюється виходячи із потреби, але не 
менше 2 осіб.

3. Склад Комісій затверджується наказом директора Коледжу не пізніше 1 
березня.

4. Склад Комісій, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими 
обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

5. Головами Комісій, як правило, призначаються голови циклових комісій 
коледжу, або провідні викладачі (вчителі загальноосвітніх шкіл).
Членами предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних та 
комісій для проведення співбесід призначаються педагогічні працівники, які 
викладають відповідні загальноосвітні предмети в Коледжі, а також провідні 
викладачі фахових дисциплін відповідних спеціальностей. Допускається 
включати до складу цих Комісій працівників інших навчальних закладів, 
науково-дослідних установ.

6. Голови предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних та 
комісій для проведення співбесід, які відповідають за проведення вступних 
випробувань щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми 
вступних випробувань, що проводяться Коледжем, екзаменаційні білети, 
питання для співбесід, тестові завдання, критерії оцінювання відповідей 
вступників тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії 
Коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіди) проводяться Коледжем при прийомі на 
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 
основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій



вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання 
відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 
зберігаються як документи суворої звітності.

7. Для проведення вступних випробувань Коледжем в ЄДЕБО формуються 
екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп 
формуються екзаменаційні відомості, відомості співбесіди і (або) відомості 
одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати ЗО 
осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається 
аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

8. Розклад вступних випробувань, що проводяться Коледжем, затверджується 
головою Приймальної комісії Коледжу і оприлюднюється шляхом 
розміщення на веб-сайті та інформаційному стенді Приймальної комісії 
Коледжу не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів 
для вступу на навчання за відповідними спеціальностями та формами 
навчання.

9. Голови Комісій відповідають за явку викладачів на консультації, вступні 
випробування.

10. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і 
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, 
найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії Коледжу до 
приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

11. Голови та члени предметних екзаменаційних і фахових атестаційних 
комісій при проведенні вступних випробувань керуються Положенням про 
проведення вступних випробувань у Лубенському лісотехнічному коледжі.

Голови та члени комісій для проведення співбесід при проведенні співбесід 
керуються Положенням про проведення співбесід з вступниками 
Лубенського лісотехнічного коледжу.

12. Після завершення випробувань голови предметних екзаменаційних, 
фахових атестаційних комісій та комісій для проведення співбесід подають 
до Приймальної комісії Коледжу звіти про роботу Комісій про проведення 
вступних випробувань, вдосконалення напрямків діяльності тощо.

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії Коледжу.
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