Це положення, що регламентує порядок організації та проведення
вступних випробувань до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова (далі – ОНАЗ) іноземних абітурієнтів, розроблено відповідно до
«Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році»
(далі – Умови прийому), «Правил прийому до Одеської національної академії
зв’язку ім. О.С. Попова у 2019 році» (далі – Правила прийому), «Положення
про Приймальну комісію Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова у 2019 році», «Положення про прийом та навчання іноземних
громадян та осіб без громадянства в Одеській національній академії зв’язку
ім. О.С. Попова у 2019 р.», «Положення про Відбіркову комісію з прийому
на навчання іноземних громадян Одеської національної академії зв’язку ім.
О.С. Попова у 2019 р.»:
1. Вступні випробування для іноземних абітурієнтів проводяться у формі
співбесіди з предметів, які входять у перелік конкурсних предметів з
відповідної спеціальності згідно з Правилами прийому до ОНАЗ ім. О.С.
Попова у 2019 році, а саме:
 для вступу на 1 курс бакалаврату за спеціальностями: 172.
«Телекомунікації та радіотехніка», 121. «Інженерія програмного
забезпечення», 122. «Комп’ютерні науки », 125. «Кібербезпека», 151.
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
іноземні
абітурієнти повинні пройти вступні випробування з таких 3-х предметів:
1. мова навчання ,
2. математика,
3. фізика або іноземна мова (англійська, німецька або французька);
 для вступу на 1 курс бакалаврату за спеціальностями: 051. «Економіка»,
073. «Менеджмент», 054. «Соціологія», 061. «Журналістика» іноземні
абітурієнти повинні пройти вступні випробування з таких 3-х предметів:
1. мова навчання,
2. математика,
3. географія або іноземна мова (англійська, німецька або французька);
 для вступу на 1 курс
магістратури потрібно пройти 2 вступні
випробування:
1. вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька або
французька),
2. вступне випробування за відповідним фахом;

 для вступу на cтарші курси на підставі здобутого попереднього рівня освіти
іноземні абітурієнти повинні пройти 2 вступні випробування:
1. вступне випробування з мови навчання,
2. вступне випробування за відповідним фахом;
 на підготовче відділення іноземні громадяни зараховуються тільки за
результатами розгляду документів згідно з пунктом 15 «Положення про
прийом та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в
Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова», без вступних
випробувань.
2. Дати вступних випробувань та консультацій перед ними узгоджуються з
приймальною комісією відповідно до термінів прибуття іноземних громадян.
Оцінювання вступних випробувань проводиться за системою оцінювання
знань вступників, що визначена приймальною комісією.
3. Для проведення конкурсних вступних випробувань у формі співбесіди
створюються предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії.
4. Програми співбесід затверджує голова приймальної комісії.
5. Вступні випробування у формі співбесід проводяться в усній формі.
6. Керівництво та координація роботою комісій покладається на
відповідального секретаря приймальної комісії.
7. Завдання для проведення співбесід готуються головами комісій і
затверджуються головою приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до
проведення співбесід.
8. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником
проводять не менше двох членів комісії.
9. У день проведення випробування, приймальною комісією вступнику
видається екзаменаційний лист (аркуш результатів вступних випробувань).
10. Екзаменаційний лист вступника містить фото вступника. В
екзаменаційний лист вступника членами комісії заносяться результати
вступних випробувань. Екзаменаційний лист підписується відповідальним
секретарем приймальної комісії.
11. Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником в аркуші співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Аркуш співбесіди
підписується вступником та членами відповідної комісії.

12. Окрім аркуша результатів вступних випробувань та аркуша
співбесіди, оформлюється також протокол співбесіди, який підписується
головою та членами комісії і містить мотивований висновок щодо
результатів перевірки завдань вступника.
13. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в
день її проведення.
14. Аркуші результатів вступних випробувань, аркуші співбесіди та
протоколи співбесіди осіб зарахованих до ОНАЗ, зберігаються в їхніх
особових справах, а осіб не зарахованих до ОНАЗ, − знищуються за актом.
15. Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється
протоколом засідання приймальної комісії ОНАЗ.
16.
Сторонні особи до приміщень, де проводяться вступні
випробування, без дозволу голови приймальної комісії не допускаються.
17. Вступникам дозволяється приносити на випробування тільки ручку
з чорнилом (пастою) чорного або синього кольору. Під час випробувань
вступники зобов'язані підтримувати тишу та порядок в аудиторії. Під час
випробувань не можна спілкуватись, мінятись місцем з іншими вступниками,
а також вживати їжу та виходити з аудиторії.
18. Протягом вступного випробування відповідальна за проведення
випробування особа може дозволити вступникові залишити аудиторію, при
цьому вступник здає відповідальній особі свій аркуш співбесіди, на якому
робиться відповідний запис. При поверненні вступника до аудиторії йому
повертають його аркуш співбесіди, зазначивши час виходу та повернення.
При цьому тривалість випробування не подовжується.
19. Вступник отримує завдання. Заміна завдання не дозволяється.
Умови завдань вступник може уточнити у члена комісії.
20. Під час проведення вступних випробувань забороняється
користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням
приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного
випробування сторонніх джерел інформації, зокрема підказки, він
відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.
21. Вступники, які не з'явились на вступне випробування без поважних
причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях
не допускаються. У разі поважних причин, які підтверджені документально,
вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних

