
 

 
 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
 19-06:2020  

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 
 

Редакція 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію вступних випробувань 

у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» у 2020 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2020  



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

19-06:2020

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
Редакція 1 

2 

ПЕРЕДМОВА 

1. РОЗРОБЛЕНО ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені

Василя Стефаника»

ВНЕСЕНО Приймальною комісією ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»  

ВИКОНАВЦІ:  

Запухляк Р.І., проректор з науково-педагогічної роботи, к.ф-м.н., доцент. 

2. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»

Протокол № 5 від «26» травня 2020 р.

3. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» № 252 від «01» червня 2020 р.

4. НА ЗАМІНУ Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2020 
році, затвердженого Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», протокол № 1 від 28 січня 2020 р., 
введеного в дію наказом ректора № 61 від 31 січня 2020 р.

© ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», 

2020  

Ця задокументована інформація не може тиражуватися і поширюватися без 

дозволу приймальної комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 



 

 
 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
 19-06:2020  

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 
 

Редакція 1 

 

3 

ЗМІСТ 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................. 4 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ ..................................................................................................... 6 

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ 

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НА 

ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ 

ОЦІНЮВАННЯ ....................................................................................................... 9 

IV. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА КРИТЕРІЇ 

ЇХ ОЦІНЮВАННЯ ................................................................................................ 11 

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ТА КРИТЕРІЇ ЇХ 

ОЦІНЮВАННЯ ..................................................................................................... 14 

VI. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ, ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (ОКР) ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ .... 17 

VII. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ............................... 21 

Додаток 1 ................................................................................................................ 24 

Додаток 2 ................................................................................................................ 26 

Додаток 3 ................................................................................................................ 27 

Додаток 4 ................................................................................................................ 28 

Додаток 5 ................................................................................................................ 30 

Додаток 6 ................................................................................................................ 31 

Додаток 7 ................................................................................................................ 32 

Додаток 8 ................................................................................................................ 34 

Додаток 9 ................................................................................................................ 36 

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ................................................................................... 37 

ЛИСТ РОЗСИЛАННЯ .......................................................................................... 38 

 

 

  



 

 
 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
 19-06:2020  

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 
 

Редакція 1 

 

4 

Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – 

Університет) у 2020 році розроблене відповідно до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 

№ 1192/34163 із змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 04 травня 2020 року № 591 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 (далі – 

Умови прийому), правил прийому до Університету (далі – Правила прийому 

Університету), Правил прийому до Івано-Франківського коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» у 2020 році (далі – Правила прийому 

Коледжу), Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого вченою 

радою Університету протоколом від ______ року № ___. Це Положення 

регулює процедуру підготовки, організації й проведення співбесід, вступних 

екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань та визначає порядок і 

критерії їх оцінювання. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета 

(предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, 

єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, 

презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі 

чи до інших вступних випробувань; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в 

конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина 

база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, 

оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році програмні 

засоби Єдиної бази забезпечують можливість подання (реєстрації) та 

розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до 

закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків 
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вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, 

адресного розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття 

вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти 

у порядку та строки, передбачені цими Умовами; 
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими 

показниками з точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому 

Університету та Умов; 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень 

навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення 

конкурсного відбору на навчання до Університету; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з 

конкурсного предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої 

приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до 

зарахування; 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або 

фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої 

освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка 

включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими 

здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей 

вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу 

оцінюється за шкалою, визначеною Правилами прийому Університету 

(Коледжу) та Умовами прийому; 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- 

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі 

здобутих раніше компетентностей. 

1.2. Для організації та проведення вступних випробувань в Університеті 

відповідно до Положення про Приймальну комісію Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» створюються предметні екзаменаційні комісії, комісії для 

проведення співбесід, фахові атестаційні комісії, комісії для проведення 

вступних випробувань з використанням комп’ютерних технологій. 

1.3. Для проведення вступних випробувань в Університеті формуються 

екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів вступників. Кількість 

вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. 
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Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш 

результатів вступних випробувань встановленої форми (додаток 1). 

Відповідно до екзаменаційних груп формуються відомості вступних 

випробувань (додаток 2) у формі співбесіди, екзамену (творчого конкурсу, 

усного екзамену) чи тестування, відомості одержання-повернення письмових 

робіт (додаток 3), аркуші усних відповідей (співбесід) (додаток 4), протоколи 

творчих конкурсів і співбесід (додаток 5). 

1.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, 

затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 

розміщення на веб-сайті Університету та інформаційному стенді 

Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і 

документів для вступу на навчання за відповідними ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) та формами навчання. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

2.1. Форма вступних випробувань в Університеті і порядок їх 

проведення визначається кожного року у Правилах прийому Університету 

(Коледжу). На навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти вступні випробування проводяться 

згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року. 

2.2. Завідувачі випускових кафедр (голови предметних комісій при 

вступі для здобуття ступеня доктора філософії), що здійснюють підготовку 

фахівців за відповідними спеціальностями (освітніми програмами), щороку 

складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних 

випробувань, що проводяться Університетом, екзаменаційні білети, тестові 

завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на 

затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці (один 

місяць на ступінь доктора філософії) до початку прийому документів. 

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній 

кількості і зберігаються, як документи суворої звітності. 

2.3. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, 

найбільш повно проявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

2.3. Екзамен в усній формі (співбесіда) з того чи іншого конкурсного 

предмета, проводяться з кожним вступником комісією у складі не менше 

двох членів, яку призначає голова Приймальної комісії згідно з розкладом 

вступних випробувань. 

Під час екзамену в усній формі (співбесіди) члени відповідної комісії 

відзначають правильність відповідей в аркуші усної відповіді (співбесіди) 
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(додаток 4), який по закінченні екзамену в усній формі (співбесіди) 

підписується вступником та членами відповідної комісії. 

Інформація про результати екзамену в усній формі (співбесіди) 

оголошується вступникові в день їх проведення. 

Особливості проведення співбесід та екзаменів в усній формі описані 

відповідно у розділах V і VI цього Положення. 

2.4. Вступні творчі конкурси проводяться комісією у складі не менше 

двох членів відповідної комісії згідно з розкладом вступних випробувань. 

Особливості проведення творчих конкурсів описані у розділі IV цього 

Положення. 

2.5. Бланки аркушів вступного випробування і титульні аркуші зі 

штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії університету, який видає їх голові відповідної комісії в 

необхідній кількості безпосередньо перед початком вступного випробування. 

Завдання вступних випробувань, які проводяться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки, разом з 

відповідями вступника, роздруковуються на паперових носіях та 

підписуються вступником. 

Процедура проведення вступних випробувань з використанням 

комп’ютерних технологій описана у розділі VII цього Положення. 

2.6. Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

позбавляється права складати випробування, про що складається відповідний 

акт (додаток 9). На екзаменаційній роботі такого вступника, представник 

відповідної комісії вказує причину і час позбавлення права складати 

випробування. 

2.7. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 

причин у визначений розкладом час, до участі в подальших випробуваннях та 

конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 

документально не пізніше ніж за день до вступного випробування (в 

екстрених випадках не пізніше ніж за 1 годину до вступного випробування 

через повідомлення, з подальшим документальним підтвердженням, будь-

яким можливим способом: телефонний дзвінок, e-mail, повідомлення 

близьких родичів тощо у приймальну комісію відповідальному секретарю), 

вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних 

випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і 

розкладу проведення вступних випробувань. Звернення вступників про 

перенесення вступних випробувань після їх завершення не розглядаються. 

2.8. Після закінчення вступного випробування голова предметної 

екзаменаційної комісії, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення 
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вступних випробувань з використанням комп’ютерних технологій чи комісії 

з проведення співбесід передає відповідальному секретареві Приймальної 

комісії усі роботи вступників разом із заповненими і засвідченими підписами 

членів комісії аркушами результатів вступного випробування (додаток 1), 

відомостями вступного випробування (додаток 2) та (залежно від форми 

вступного випробування) відомостями одержання-повернення письмової 

роботи (додаток 3), протоколами творчих конкурсів чи співбесід (додаток 5). 

2.9. При співпадінні конкурсних предметів на різних спеціальностях 

Університету (Коледжу) результати вступного випробування на певну 

спеціальність зараховуються для участі у конкурсному відборі на іншу 

спеціальність, а вступникові дозволяється складати вступне випробування 

тільки один раз. 

2.10. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, 

знання яких було оцінено балами нижче визначеної Правилами прийому 

мінімальної кількості балів, необхідної для допуску до участі в конкурсі або 

зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних 

випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

2.11. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), 

повинна подаватись особисто, як правило, у день проведення вступного 

випробування, але не пізніше 12-00 год. 31.07.2020 року при вступі на 

освітньо-професійний рівень фахового молодшого бакалавра на основі 

базової загальної середньої освіти; не пізніше 12-00 год. 13.08.2020 року при 

вступі на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для 

вступників на місця державного та регіонального замовлення, що складають 

вступні іспити, творчі конкурси; не пізніше 17-00 год. 22.08.2020 року при 

вступі на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для 

вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що складають 

вступні іспити, творчі конкурси; не пізніше 14-00 год. 19.08.2020 року при 

вступі на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для 

вступників, що проходять співбесіди; не пізніше 17-00 год. 31.08.2020 року 

при вступі на рівень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) 

освіти; не пізніше 12-00 год. 30.08.2020 року при вступі на рівень магістра 

(крім спеціальностей, на які передбачено вступні випробування у формі 

творчих конкурсів); для вступників, для яких передбачені вступні 

випробування у формі творчих конкурсів, апеляція на вступне випробування 

може подаватися не пізніше дня, що передує наступному вступному 

випробуванню; не пізніше 17-00 год. 22.02.2020 року при вступі на рівень 

доктора філософії (перший етап); не пізніше 10-00 год. 26.08.2020 року при 

вступі на рівень доктора філософії (другий етап); не пізніше 10-00 год. 

26.10.2020 року при вступі на рівень доктора філософії (третій етап); не 

пізніше 17-00 год. 11.06.2020 року при вступі на кафедру військової 
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підготовки (перший етап); не пізніше 17-00 год. 27.08.2020 року при вступі на 

кафедру військової підготовки (другий етап); не пізніше 17-00 год. 

30.09.2020 року при вступі на кафедру військової підготовки (третій етап). 

Апеляція подається на ім’я Голови апеляційної комісії з детальним 

викладенням мотивів незгоди з виставленим балом. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді 

апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції визначено Положенням про 

апеляційну комісію ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» поточного року, яке повинне бути оприлюднене на сайті 

Університету до початку вступних випробувань. 

2.12. На вступних випробувань можуть бути присутніми представники 

засобів масової інформації (не більше однієї особи в аудиторії), представники 

громадських організацій (не більше однієї особи в аудиторії), які попередньо 

повинні пройти процедуру акредитації відповідно до розділу XVІ Правил 

прийому Університету. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ 

ЕКЗАМЕНІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬОГО 

РІВНЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

3.1. Університет проводить вступні екзамени для вступників на основі 

базової загальної середньої освіти на освітньо-професійний рівень (далі –

 ОПР) фахового молодшого бакалавра з конкурсних предметів, визначених у 

Правилах прийому Коледжу у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки. 

3.2. Університет проводить вступні екзамени для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра з 

конкурсних предметів, визначених у Правилах прийому Університету. 

3.3. Для вступників на основі базової і повної загальної середньої освіти 

вступні екзамени проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями 

із використанням комп’ютерної техніки. Тривалість складання такого 

екзамену не може перевищувати 2 години. 

Процедура проведення вступних випробувань з використанням 

комп’ютерних технологій описана у розділі VII цього Положення. 

3.4. Результати вступних екзаменів для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість 

балів зі вступного екзамену складає не менше 100 балів. 

3.5. Результати вступних екзаменів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і 

зараховуються замість балів сертифікатів зовнішнього незалежного 
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оцінювання (для осіб, що користуються спеціальними умовами вступу) із 

відповідних конкурсних предметів (див. Правила прийому Університету). 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість 

балів зі вступного екзамену складає не менше 100 балів. 

3.6. Вступний екзамен для вступників на ОПР фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у 

письмовій формі за тестовими технологіями з використанням комп’ютерної 

техніки, оцінюється як сума за вирішення 25-ти тестів.  

Критерії оцінювання вступного екзамену для вступників на основі 

базової загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки: 

 

№ 

з/п 
Правильні відповіді Оцінка (200-бальна шкала) 

1. 0-2 вступне випробування не 

складено 

2. 3-4 100 

3. 5 105 

4. 6 110 

5. 7 115 

6. 8 120 

7. 9 125 

8. 10 130 

9. 11 135 

10. 12 140 

11. 13 145 

12. 14 150 

13. 15 155 

14. 16 160 

15. 17 165 

16. 18 170 

17. 19 175 

18. 20 180 

19. 21 185 
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 " 

№ 

з/п 
Правильні відповіді Оцінка (200-бальна шкала) 

20. 22 190 

21. 23 195 

22. 24-25 200 

 

3.7. Критерії оцінювання вступного екзамену для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки: 

№ з/п 
 

Бали 
 

Оцінка (шкала ЗНО) 

 1. 

 

0 – 99 

 

не складено 

 2. 

3 

100 – 200 

 

100 – 200 

 3.8. При співпадінні конкурсних предметів на різних спеціальностях 

ОПР фахового молодшого бакалавра результати вступного екзамену на певну 

спеціальність зараховуються для участі в конкурсному відборі на іншу 

спеціальність. У цьому випадку вступний екзамен складається тільки один 

раз. 

3.9. Вступний екзамен для вступників для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти, які мають право на участь у 

конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в 

Університеті, проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки та оцінюється як сума балів, 

одержаних за вирішення 10 тестів базового рівня, що становить 100 балів, 

якщо вступник відповів правильно не менше як на три запитання з десяти та 

балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, кожна правильна 

відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі 

становить 100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив 

необхідну кількість тестів базового рівня. 

 

IV. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА 

КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

4.1. Університет проводить творчі конкурси для вступників на основі 

базової загальної середньої освіти на ОПР фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 022 «Дизайн» з конкурсного предмету, що визначений у 

додатку 2 Правил прийому Коледжу. 

Під час творчого конкурсу на спеціальність 022 «Дизайн» вступник 

повинен виконати завдання, передбачені у відповідній програмі, де зазначені 

детальні критерії оцінювання творчого конкурсу та час, необхідний для його 

виконання. 

Результат творчого конкурсу для вступників на основі базової загальної 
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середньої освіти оцінюється за 200-бальною шкалою. Якщо кількість балів із 

творчого конкурсу складає не менше 100 балів, то вступник допускається до 

участі в конкурсному відборі. 

4.2. Університет проводить творчі конкурси на окремі спеціальності 

ступеня бакалавра для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти відповідно до Правил прийому Університету та для вступників на 

ступінь бакалавра, магістра на основі здобутих освітніх рівнів відповідно до 

додатків Правил прийому Університету. 

Творчий конкурс для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти на спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 

017 Фізична культура і спорт проводиться за правилами змагань. Вступник 

повинен виконати завдання, передбачені у відповідній програмі, де зазначені 

детальні критерії оцінювання творчого конкурсу та час, необхідний для його 

виконання. 

Під час творчих конкурсів на спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», 

024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» на основі повної загальної 

середньої освіти, на основі здобутого освітнього рівня, вступник повинен 

виконати завдання, передбачені у відповідній програмі, де зазначені детальні 

критерії оцінювання творчого конкурсу. Весь процес творчого конкурсу 

проходить не більше ніж у два етапи та супроводжується відеозйомкою і 

веденням протоколу. 

Під час творчих конкурсів на спеціальності 022 «Дизайн», 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі здобутого освітнього 

рівня, які проходять не більше ніж у два етапи, на спеціальності 

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 014.12 «Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» на 

основі здобутого освітнього рівня, вступник повинен виконати завдання, 

передбачені у відповідній програмі, де зазначені детальні критерії 

оцінювання творчого конкурсу та час, необхідний для виконання завдань. 

Результат творчого конкурсу для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, здобутого освітнього рівня для здобуття ступеня бакалавра 

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі 

в конкурсному відборі, якщо кількість балів із творчого конкурсу складає не 

менше 100 балів. 

4.3. Університет проводить у формі творчих конкурсів окремі фахові 

вступні випробування, вказані у Правилах прийому Університету, для 

вступників на ступінь магістра. 

Фахові вступні випробування для вступників на ступінь магістра за 

спеціальностями 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 

014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» проводяться у два етапи. 

Перший етап проходить у формі творчого конкурсу та оцінюється за шкалою 

від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі в конкурсному відборі, 
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якщо кількість балів із творчого конкурсу складає не менше 100 балів. 

Вступник повинен виконати завдання, передбачені у відповідній програмі, де 

зазначені детальні критерії оцінювання творчого конкурсу. Весь процес 

творчого конкурсу на спеціальність 014 «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» супроводжується відеозйомкою і веденням протоколу. Другий 

етап проходить у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки та оцінюється як сума балів, одержаних 

за вирішення 10 тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо 

вступник відповів правильно не менше як на три запитання з десяти та балів, 

одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, кожна правильна 

відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі 

становить 100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив 

необхідну кількість тестів базового рівня. Результуючий бал фахового 

вступного випробування визначається як середнє арифметичне двох етапів. 

Фахові вступні випробування на спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», проводяться у формі творчого конкурсу, що 

проходить в один етап. Вступник повинен виконати завдання, передбачені у 

відповідній програмі, де зазначені детальні критерії оцінювання творчого 

конкурсу. Весь процес творчого конкурсу на спеціальність 025 «Музичне 

мистецтво» супроводжується відеозйомкою і веденням протоколу. 

Бал фахового вступного випробування, що проводиться у формі 

творчого конкурсу оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо кількість балів із 

творчого конкурсу складає не менше 100 балів. 

4.4. Після закінчення творчого конкурсу відповідальний секретар 

Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування робіт 

творчих конкурсів, для чого проставляється цифровий або інший умовний 

шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші творчої роботи. У 

випадках, коли під час шифрування творчих екзаменаційних робіт виявлено 

роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота 

не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної або 

фахової атестаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки 

творчих робіт, разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем 

Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування 

творчих робіт, передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між 

членами комісії для перевірки. 

4.5. Перевірка творчих робіт проводиться тільки у приміщенні 

Університету членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 

наступного робочого дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені 
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зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар 

Приймальної комісії чи голова предметної екзаменаційної або фахової 

атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної 

комісії. 

4.6. Перевірені творчі роботи, протоколи творчих конкурсів, а також 

заповнені відомості вступних випробувань (додаток 2) з шифрами і 

підписами членів предметної екзаменаційної або фахової атестаційної 

комісії, голова комісії передає відповідальному секретареві Приймальної 

комісії чи його заступникові та при їх присутності проводить дешифрування 

робіт вступного випробування. 

4.7. Університет проводить у формі творчих конкурсів вступні 

випробування для вступників на кафедру військової підготовки з оцінки 

рівня їх фізичної підготовленості, що визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, 

установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом 

Збройних Сил України). Усі вправи приймаються в один день. Для 

виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання 

фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості 

кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється. 

Вступник повинен виконати завдання, передбачені у відповідній програмі, де 

зазначені детальні критерії оцінювання творчого конкурсу. Вступні іспити з 

оцінки рівня фізичної підготовки оцінюються як «зараховано» або 

«незараховано». 

4.8. Якщо процедура проведення творчого конкурсу передбачає 

почергове його складання, то голова екзаменаційної комісії зобов’язаний 

провести жеребкування з метою визначення черговості (номеру) для кожного 

вступника. Жеребкування проводиться згідно з відомістю вступного 

випробування серед всіх вступників, що з’явилися на творчий конкурс. 

 

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ТА КРИТЕРІЇ ЇХ 

ОЦІНЮВАННЯ 

5.1. Університет проводить вступні випробування у формі співбесіди для 

вступників з категорій, зазначених у розділі «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому 

Університету (Правил прийому Коледжу) з конкурсних предметів, 

визначених у Правилах прийому Університету (Коледжу). 

5.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями вступників 

затверджує голова Приймальної комісії. 

5.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання та подали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів з кількістю балів не нижче 100, мають 

право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

5.4. Співбесіда проводиться з конкурсних предметів, що визначені у 
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Правилах прийому Університету (Коледжу) при вступі на відповідну 

спеціальність. 

Програма співбесіди відповідає програмовим вимогам із 

загальноосвітніх дисциплін. 

5.5. Відповідно до Положення про Приймальну комісію ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

співбесіду з кожним вступником проводить комісія у складі не менше двох 

осіб – членів комісії з проведення співбесіди, яких призначає голова 

Приймальної комісії згідно з розкладом у день співбесіди. 

5.6. Програмові вимоги для проведення співбесід готуються 

завідувачами випускових кафедр, що здійснюють підготовку фахівців за 

відповідними спеціальностями (освітніми програмами) і затверджуються 

головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому 

заяв вступників на ОПР фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти, освітній рівень бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. 

5.7. Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються 

вступником до аркуша співбесіди (додаток 4), після закінчення якої 

екзаменатори проставляють в ньому кількість набраних балів. Далі аркуш 

співбесіди, підписується вступником та екзаменаторами. 

5.8. Результат співбесіди зі вступником оцінюються за 12-бальною 

шкалою як середнє арифметичне всіх оцінок за кожне поставлене запитання. 

5.9. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо 

кількість балів зі співбесіди складає не менше 4 балів (за 12-бальною 

шкалою). 

Критерії оцінювання за 12-бальною шкалою: 

Бали Загальні критерії оцінювання вступника 

1 
Вступник може розрізняти об’єкти вивчення і відтворити деякі 

елементи 

2 

Вступник фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, 

нечітко уявляє об’єкти вивчення, здатний до елементарного 

викладу думки 

3 
Вступник відтворює менше половини програмного матеріалу, 

може виконати елементарні завдання 

4 

Вступник знає приблизно половину програмного матеріалу, 

здатен відтворити його, повторити за зразком певну операцію, 

дію 

5 

Вступник розуміє основний програмний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило 

6 

Вступник виявляє розуміння основних положень програмного 

матеріалу. Дає правильні відповіді, але не достатньо осмислені. 

Здатний частково аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 
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робити висновки. Вміє застосовувати знання при розв’язуванні 

задач за зразком. 

7 

Вступник правильно, логічно відтворює програмний матеріал, 

розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує 

програмний матеріал у стандартних ситуаціях, частково 

контролює власні навчальні дії 

8 

Знання вступника є достатньо повними, він вільно застосовує 

програмний матеріал у стандартних ситуаціях, вміє 

аналізувати, висловлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність 

між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, 

але з деякими неточностями 

9 

Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизовувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації 

10 

Вступник володіє глибокими і міцними знаннями, 

використовує їх у нестандартних ситуаціях. Критично оцінює 

нові факти, явища, ідеї 

11 

Вступник володіє узагальненими знаннями програми, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, вміє 

аналізувати інформацію, ставити і розв’язувати проблеми. 

Самостійно оцінює життєві явища і факти, виявляючи власну 

позицію щодо них 

12 

Вступник має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності, вміє ставити і розв’язувати проблеми. Вміє 

здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне 

ставлення до неї. 

 

5.10. Для вступників на кафедру військової підготовки, Університет 

проводить вступні випробування у формі співбесіди для здійснення їх 

професійного психологічного відбору для навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу, відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення 

професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 

09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

22 вересня 2009 року за № 893/16909 і оцінюється як 

«придатний/непридатний». Вступник, який під час професійного 

психологічного відбору виявився непридатним, до подальших іспитів не 

допускається. 

5.11. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в 
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день її проведення. 

5.12. Аркуші співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії 

безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості. 

5.13. Аркуші співбесіди осіб, зарахованих до Університету, зберігаються 

у їх особових справах, а осіб не зарахованих до Університету, – знищуються 

за актом через один рік після закінчення вступних випробувань. 

5.14. Рішення комісії з проведення співбесіди про результати співбесіди 

зі вступником оформляється протоколом співбесіди (додаток 5). 

 

VI. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ 

ВИПРОБУВАНЬ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ, 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (ОКР) ТА КРИТЕРІЇ ЇХ 

ОЦІНЮВАННЯ 

6.1. Університет проводить фахові вступні випробування для вступників, 

на основі здобутого освітнього ступеня (ОКР). 

6.2. Програмові вимоги для проведення фахових вступних випробувань 

готуються завідувачами випускових кафедр (головами предметних комісій 

при вступі для здобуття ступеня доктора філософії), що здійснюють 

підготовку фахівців за відповідними спеціальностями (освітніми програмами) 

і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці 

до початку прийому заяв вступників (за місяць для вступників на ступінь 

доктора філософії). 

6.3. Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста фахове випробування 

проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із використанням 

комп’ютерної техніки, крім спеціальностей 014.12 «Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 

022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне 

мистецтво». Перелік фахових випробувань наведений у Правилах прийому 

Університету. 

Бал фахового випробування, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки 

визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 тестів базового рівня, 

що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів 

основного рівня, кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. 

Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 100 балів у 200-бальній 

шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів базового 

рівня. 

Бал фахового випробування, що проводиться у формі творчого конкурсу, 

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі 
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в конкурсному відборі, якщо кількість балів із творчого конкурсу складає не 

менше 100 балів. 

Для вступників, які закінчили Івано-Франківський коледж, або коледж, 

що має чинну угоду про співпрацю з Університетом, при вступі за 

спеціальністю однієї галузі знань, результати підсумкової атестації зі 

спеціальності зараховуються як результати вступного фахового випробування 

за умови, якщо на підсумковій атестації був присутній офіційно направлений 

за наказом ректора представник Університету в якості члена або голови 

атестаційної комісії. У цьому випадку, в якості оцінки фахового іспиту, 

вноситься до Єдиної бази оцінка за підсумкову атестацію із додатку до 

диплому молодшого спеціаліста у 200-бальній шкалі. 

6.4. Фахові випробування для осіб, що вступають для здобуття ступеня 

магістра проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки крім спеціальностей 022 Дизайн, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 Музичне 

мистецтво, де вступні випробування проводяться у формі творчого конкурсу 

та у письмовій формі за тестовими технологіями із використанням 

комп’ютерної техніки, а також спеціальностей 014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) для 

яких, фахове вступне випробування проходить у два етапи (див. розділ 4, 

п. 4.3). Перелік цих випробувань наведений у Правилах прийому 

Університету. 

Бал фахового випробування, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки 

визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 тестів базового рівня, 

що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів 

основного рівня, кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. 

Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 100 балів у 200-бальній 

шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів базового 

рівня. 

6.5. Для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра вступний 

екзамен з іноземної (англійської, німецької, французької, італійської) мови 

проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями із використанням 

комп’ютерної техніки за програмами єдиного вступного випробування (ЄВІ). 

Бал вступного іспиту з іноземної мови, що проводиться у письмовій 

формі за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки, 

визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 тестів базового рівня, 

що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів 

основного рівня, кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. 

Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 100 балів у 200-бальній 

шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів базового 
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рівня. 

Вступникам, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра 

складати іноземну мову дозволяється в тільки один раз не залежно від 

спеціальності та форми навчання. Результати вступного екзамену з іноземної 

мови в цьому випадку зараховуються на будь-яку спеціальність та форму 

навчання де була подана заява вступника. 

6.6. Для вступників, які одночасно вступають на денну і заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра тієї самої спеціальності, результат 

фахового випробування, отриманий при вступі на денну форму навчання, 

зараховується для вступу на заочну форму навчання і навпаки. Складати 

фахове випробування в цьому випадку дозволяється тільки один раз. 

6.7. Для вступників на ступінь бакалавра, які здобули ступінь бакалавра 

або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі навчальний план, фахове випробування 

проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із використанням 

комп’ютерної техніки, крім спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)», 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 014.13 

«Середня освіта (Музичне мистецтво)», 017 «Фізична культура і спорт», 022 

«Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне 

мистецтво». Перелік фахових випробувань наведений у Правилах прийому 

Університету. 

Бал вступного випробування, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки 

визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 тестів базового рівня, 

що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів 

основного рівня, кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. 

Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 100 балів у 200-бальній 

шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів базового 

рівня. 

6.8. Для вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

вступні випробування відбуваються у письмово-усній формі. Час, який 

виділяється вступнику для підготовки на вступному випробуванні складає 

одну академічну годину. 

Вступні іспити відбуваються у письмово-усній формі. Вступні іспити 

оцінюються за 10-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у 

конкурсному відборі, якщо кількість балів з вступного випробування складає 

не менше 5 за 10-бальною шкалою. У випадку, коли в якості результату 

вступного випробування зараховується оцінка за екзамен кандидатського 

мінімуму виставлена за 5-бальною шкалою, то вона враховується таким 

чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "8", "5" відповідає "10". 

Відповідно до Правил прийому на ступінь доктора філософії (PhD) 
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особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж 

та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додаткові 

вступні випробування. Результат додаткового вступного іспиту, при вступі 

вступника до Університету для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в його дипломі 

магістра (спеціаліста), оцінюється як «достатньо/недостатньо». Вступник, 

який отримав на додатковому вступному іспиті оцінку «недостатньо», що 

становить менше 5 балів за 10-бальною шкалою, не допускається до участі у 

конкурсному відборі. В іншому випадку вступник допускається до конкурсу, 

але отриманий бал за додатковий вступний іспит не враховується у 

загальному конкурсному балі (ваговий коефіцієнт дорівнює нулю). 

6.9. Для вступників на кафедру військової підготовки вступні 

випробування відбуваються в усній формі з оцінки рівня допризовної 

підготовки. 

Вступні іспити оцінюються за 10-бальною шкалою. Вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі 

вступного випробування складає не менше 5 за 10-бальною шкалою. 

6.10. Критерії оцінювання правильності відповіді на окреме питання 

вступного (фахового) випробування для категорій вступників, оцінювання 

яких відбувається за 10-бальною шкалою: 

1 бал – теоретичний зміст питання не засвоєний, необхідні практичні 

вміння і навички не сформовані, сформульовані завдання не виконані або 

містять грубі помилки. 

2 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, необхідні 

практичні вміння і навички не повністю сформовані, сформульовані завдання 

не виконані або містять грубі помилки. 

3 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, практичні 

вміння і навички сформовані, більшість передбачених питанням завдань не 

виконані або містять грубі помилки. 

4 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, практичні 

вміння і навички сформовані, менша частина передбачених питанням завдань 

не виконані або містять помилки. 

5 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, проте деякі 

практичні навички роботи зі засвоєним матеріалом сформовані недостатньо, 

всі передбачені питанням завдання виконані, деякі з них з помилками. 

6 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, 

проте деякі практичні навички роботи з засвоєним матеріалом сформовані 

недостатньо, всі передбачені питанням завдання виконані, практично без 

помилок. 

7 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, 

необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в основному 

сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання 

завдань може бути оцінена високим балом. 
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8 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, 

необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані, всі 

передбачені питанням завдання виконані, якість виконання завдань висока. 

9 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, 

необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом повністю 

сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання 

може бути оцінена балом, близьким до максимального. 

10 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, 

необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом повністю 

сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання 

оцінена максимальним балом. 

6.11. Оцінка вступника за вступне випробування у 10-бальній шкалі 

формується як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених за всі 

запитання, заноситься до відомості вступного випробування (додаток 2) і 

засвідчується підписами членів фахової (предметної) атестаційної комісії. 

6.12. Кількість запитань у білеті вступного випробування (додаток 6), 

яке проводиться в усній формі за 10-бальною шкалою, визначається головою 

відповідної комісії і, зазвичай, становить 3 – 4 запитання. 

6.13. Вступні випробування, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки 

супроводжуються відеозйомкою. 

Для забезпечення об’єктивності оцінювання вступних випробувань, 

вступники можуть перевірятися технічними засобами контролю на наявність 

електронних пристроїв (мобільні телефони, записні книжки тощо). 

На вступних випробувань можуть бути присутніми представники засобів 

масової інформації (не більше однієї особи в аудиторії), представники 

громадських організацій (не більше однієї особи в аудиторії), які попередньо 

повинні пройти процедуру акредитації відповідно до розділу XVІ Правил 

прийому Університету. 

 

VII. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

7.1. База даних тестових завдань для всіх дисциплін, з яких проводиться 

тестування, є відкритою і прозорою та формується відповідними 

структурними підрозділами, що відповідальні за підготовку фахівців за 

відповідними спеціальностями (освітніми програмами) згідно з 

затвердженими програмовими вимогами. 

Екзаменаційні білети, що включають тестові завдання, формуються в 

автоматизованому режимі комп’ютерними засобами безпосередньо під час 

вступного випробування. 

7.2. Для автоматизованого формування білетів використовують 

комплекс комп’ютерних програм, які компонують тестові завдання з кожної 

дисципліни, формують екзаменаційні білети за допомогою випадкової 
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вибірки. 

7.3. Екзаменаційний білет може містити тестові завдання одного або 

різних рівнів складності. 

7.4. Під час проведення вступного випробування в письмовій формі за 

тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки в аудиторії, 

де відбувається тестування, повинні бути присутні: члени комісії для 

проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних 

технологій (дві особи), технічний адміністратор (який забезпечує хід 

тестування та роздрук результатів тестування), представник студентського 

самоврядування (за згодою). 

7.5. Перед початком тестування вступник отримує індивідуальний код 

доступу до системи тестування, чотири останні цифри якого записуються 

головою (членом) відповідної комісії у відомість одержання-повернення 

письмової роботи, про що вступник розписується у цій же відомості 

(додаток 3). 

7.6. Після вводу коду доступу, вступник входить до системи тестування 

і отримує індивідуальний автоматично згенерований білет (додаток 7), номер 

якого записує у титульному листку вступного випробування (додаток 8) та 

талоні відповідей (додаток 7). 

7.7. Під час тестування вступник вибирає правильні відповіді на 

запитання у системі тестування та паралельно записує цей варіант відповіді у 

талон відповідей. Виправлення у талоні відповідей не допускаються. У 

випадку наявності виправлень – вони не можуть братися до уваги при 

посиланні на них в процесі апеляцій. Вступник може робити відмітки та 

записи у чернетці титульного листка вступного випробування. 

Для всіх бажаючих спостерігати за процесом тестування, в актовому залі 

ведеться відеотрансляція на екран, у реальному режимі часу, процесу 

тестування із всіх аудиторій де відбувається вступне випробування. 

7.8. Після завершення тестування, вступник підходить до технічного 

адміністратора, який роздруковує результат тестування вступнику. Вступник 

ознайомлюється із результатом тестування, про що ставить підпис на 

кожному листку результату тестування та талоні відповідей, підтверджуючи 

цим, що роздрукований варіант відповідає результату отриманому на екрані 

системи тестування, вкладає власні результати тестування у титульний 

листок вступного випробування та повертає роботу голові (члену) комісії для 

проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних 

технологій. 

Голова (член) відповідної комісії перевіряє комплектність поверненої 

роботи, яка повинна містити: титульний листок вступного випробування, 

екзаменаційний білет, талон відповідей, код доступу до системи тестування. 

При наявності всіх екзаменаційних матеріалів вступник розписується у 

відомості одержання-повернення письмової роботи про повернення роботи, 

що засвідчують своїми підписами також і члени комісії. 
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7.9. Після повернення роботи останнього вступника (а при можливості і 

під час тестування), голова комісії для проведення вступних випробувань з 

використанням комп’ютерних технологій разом із членами комісії здійснює 

розшифрування робіт, вписує відповідні бали у відомість вступного 

випробування (додаток 2), яка формується перед початком тестування і 

засвідчується підписами усіх членів комісії. 

Голова та члени комісії у день проведення тестування заповнюють 

аркуші результатів вступних випробувань та передають їх разом із 

екзаменаційними роботами вступників, відомістю одержання-повернення 

письмової роботи і відомістю вступного випробування відповідальному 

секретареві Приймальної комісії. 

Відповідальний секретар (або його заступник) передає екзаменаційні 

роботи вступників і аркуші результатів вступних випробувань технічному 

секретареві відповідної відбіркової комісії, який розкладає їх по особових 

справах вступників, а результати вступних випробувань заносить в Єдину 

базу. 
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Додаток 1 
Розклад вступних випробувань 

№ 

з/п 

Назва вступного 

випробування 
Дата 

Час 

початку 

    

    

    

    

    

    

 

 

ПРИМІТКИ: 

1. Аркуш результатів вступних випробувань є перепусткою на 

випробування. 

2. Після закінчення кожного вступного випробування аркуш 

результатів вступних випробувань має бути повернений у 

приймальну комісію. 

3. При отриманні незадовільної оцінки аркуш результатів 

вступних випробувань залишається в екзаменатора. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу)

 
Форма навчання 

_________________________________________________ 
(денна, вечірня, заочна, дистанційна)

 
АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

№ _______ 
Прізвище ________________________________________________ 
Ім’я _____________________________________________________ 
По батькові ______________________________________________ 
Інститут, факультет, відділення ______________________________ 
Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ___________ 
_________________________________________________________ 

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії) 

 

 

 

Фотокартка 

3  4 см 

 

Спеціальність (спеціалізація) 

__________________________________ 

Відповідальний секретар приймальної 

(відбіркової) комісії 

_________________________________ 
(підпис)

 

М. П. 
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АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

№ _______ 

 

1. Результати оцінювання якості освіти та вступних екзаменів (творчих конкурсів) 

№ 

з/п 

Конкурсні предмети 

(творчі конкурси) 

Сертифікат (номер), 

атестат/диплом (серія, номер) 

або вид вступного 

випробування (усне, письмове 

тощо) 

Дата видачі документа 

або дата вступного 

випробування 

(число, місяць) 

Кількість балів 
Прізвище, 

ініціали та 

підписи 

екзаменаторів 

(відповідальної 

особи) 

цифрами словами 

       

       

       

       

       

       

 

2. Конкурсний бал (сума балів)__________________________________ 

 

М. П.   Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії____________  ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (підпис)                   (прізвище та ініціали)
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Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.02 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти) 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

Ступінь вищої освіти/ 

освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________________________________________ 
                  (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Конкурсна пропозиція _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________з ______________________________________________________, 
                   (форма вступного випробування)                                                            (назва випробування)  

група _____________________________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування « _______» ____________________ 20____ року 
Початок вступного випробування ___________________ 

Закінчення вступного випробування _________________ 
Прізвища, ініціали екзаменаторів ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

 з/п 

 
Шифр Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Кількість балів 
Підписи екзаменаторів цифрами словами 

1 2 3 4 5 6 

1      
2      

3      

4      

5      

6      
7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_________ ____________________ 
      (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

 

Кількість вступників, які проходили 

випробування __________________ 

Екзаменатори: 

____________________________ 
                            (підписи) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) комісії 

_________ ___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали) 

«___»____________ 20_____ року 
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Додаток 3 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти) 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

ВІДОМІСТЬ ОДЕРЖАННЯ-ПОВЕРНЕННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ № ________ 
Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________ 
              (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) ________________________________________________________________________ 

___________________________________________з ______________________________________________________, 
                   (форма вступного випробування)                                                            (назва випробування) 

група _____________________________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування „ _______» ____________________ 20____ року 
Початок вступного випробування ___________________ 

Закінчення вступного випробування _________________ 
Прізвища та ініціали екзаменаторів ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

 з/п 

 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Підпис вступника 
 Підписи екзаменаторів Про 

отримання 
 

Про 

повернення 
 1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_________ ____________________ 
      (підпис)                 (прізвище та ініціали)

 
 

Кількість вступників, які проходили 

випробування __________________ 

Екзаменатори: 

____________________________ 
                            (підписи) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) комісії 

_________ ___________________ 
       (підпис)                (прізвище та ініціали) 

«___»____________ 20_____ року 
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Додаток 4 
_____________________________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу)
 

 
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

 
 

Аркуш  

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з__________________________ 
                                                                                                                                                                                       (назва(и) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                               навчального(их) предмета(ів)) 

Вступник   
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________ 
                                                                                                                                                               (молодший спеціаліст,  

_____________________________________________________________________________________________ 

молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр) 

Інститут, факультет (відділення) __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (найменування) 

Спеціальність (спеціалізація) _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (шифр і назва) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Час початку відповіді _______________________________________________________________ 

Час закінчення відповіді ___________________________________________________________________ 

Номер екзаменаційного білета ________ Дата випробування « ____ » ___________ 20 __ р. 

Зміст відповіді: 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Додаткові запитання: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Підпис вступника __________________  Кількість балів_________________________ 

Бал за питання № 1 ________________ 

Бал за питання № 2 ________________ 

Бал за питання № 3 ________________ 

Бал за питання № 4 ________________ 

Екзаменатори:  

 

___________   _____________________ 

          (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

___________   _____________________ 

           (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

___________   _____________________ 

           (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 
             

(найменування вищого навчального закладу) 
 

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ № ___ 

 

             
(прізвище, ім’я, по батькові вступника) 

 

пройшов (пройшла) співбесіду „_____» ___________ 20__ року  
 

у відбірковій комісії ___________________________________________________________________________ 
(найменування (назва) інституту/факультету/відділення) 

 

За підсумками співбесіди комісія вирішила           до 

зарахування                                       (рекомендувати, не рекомендувати) 
студентом (студенткою) _________ курсу  
рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня          
                                             (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії) 
 

за спеціальністю (спеціалізацією)          
                                                                                                             (код і назва спеціальності,                                                          
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            спеціалізації) 

 

Мотивований висновок: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії __________________             
           (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
Члени комісії: __________________               
           (підпис)          (прізвище та ініціали) 

          __________________               
           (підпис)          (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

«Затверджую» 

Голова приймальної комісії 

________________________ 

«____» __________ 2020 р. 

 

Екзаменаційний білет вступного випробування 

№ ___ 

Шифр і назва спеціальності __________________________________________ 

 

Назва вступного випробування  _______________________________________ 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри _____________ Прізвище ім’я по батькові. 
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Додаток 7 
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Підпис_________________ 

 

  

ПІН №__________________ 

             ( останні 4 цифри) 

 

 Завдання №_________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          

ПІН №__________________ 

             ( останні 4 цифри) 

 

 Завдання №_________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Додаток 8 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТОК 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

 

 

 

Спеціальність ______________________________________________________ 

 

Форма навчання   денна, заочна                     Номер групи _________________ 

непотрібне закреслити 

 

Прізвище, ім'я, по батькові вступника _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Вступне випробування з _____________________________________ 

назва конкурсного предмету,  творчого 

конкурсу 

 

Номер завдання ______________  Дата випробування ____________ 

 

 

 

 

 

 

Підпис вступника ____________________ 
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Чернетка   
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Додаток 9 

Державний вищий навчальний заклад 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

Акт 

про порушення правил проходження тестування 

Даний акт складений в тому, що під час тестування «___»________________20___р. 

з___________________________________________________________________________________ 
(назва вступного випробування)

 

вступник ____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

порушив(ла) порядок участі у тестуванні, що виявилося у___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Абітурієнт ___________________________________________________    _______________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)     (підпис) 

позбавлений(а) права подальшої участі у тестуванні. 

 

Акт складено у двох примірниках. 

Підписи екзаменаційної комісії: 

 

______________________________________________ _______________  

   
(прізвище, ім’я, по батькові)                 (підпис)

 

 

______________________________________________ _______________ 

  
(прізвище, ім’я, по батькові)                 (підпис)

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії   _______________ 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

№ Номер аркуша Підстава 

для 

внесення 

змін 

Дата 

внесення 

змін 

ПІБ 

відповідального 

за внесення 

змін 

зміненого нового вилученого 
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ЛИСТ РОЗСИЛАННЯ 
 

№ Назва підрозділу Посада ПІБ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


