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ПРОПОНУЮ:

l.

Директорам інститутів/деканам факультетів до

1.1.

р.:

04.03.2015

Укласти і узгод ити з кадровими службами Університету персональний

склад Атестаційних комісій для прийому вступних випробувань;

1.2.

Розробити

в і д повідно

спеціалізацій
комплекти

та

до

чинного

оприлюднити

д окуменпв

для

(у

п е рел іку

тому

вступникш

числ і
за

спеціальностей

на

сайтах

освпюми

кафедр)

прогр амами

підготовки магістрів/спеціалісті в, а саме:
~ Програми фахових вступних випробувань на 5 - й курс;

~ Програми додаткових вступних випробувань на 5-й курс.

1.3.

Розробити та оприлюд нити (в тому числі на сайтах кафедр) Програми

додаткового вступного випробування на 1-й курс (стосується лише тих

інститут ів/факультетів , які пла нують прий мати на 1- й курс аб і тур і єнтів
ОКР «молодший спеціаліст»).

2.

Під готовку документів вказаних у п.1 даного розпорядження виконувати
у відповід ності до рекомендацій Додатку

3.

Контроль

за

виконанням

покл асти

1.

на

засту пника

.

.

вщповщальгюго

секретаря прийм альної комісії Коперсака В.М.

Перший прор е ктор
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2016 р.

Рекомендації:

1.

По складу атестаційних 1сом ісій:

Вс і члени атестаційних ком і с ій на п ер іод вступ ни х випробувань повиню
мати д іючі контракти та не перебуват и у відпустках .

2.

По Програмам фахови х всту пних випробувань :

Програми фахових вступних випробувань повинні відображати поточний
стан номенклатури спеці альностей та с пеціаліза цій.

3.

По Програмам додатков и х випробувань:

3.1. Додаткове вступн е в ипро бування

на 5- й курс:

Додаткове вступне випробування проводитьс я тільки дл я тих вступників,
н апрям п ідготовки (с п еціальність , бакалаврат) яких не відпов і дає обран ій для
вступу на 5-й курс спеціал і за ції.
Додаткове

всту пне

спорід нених

випробування

спец іал і за ц1и

може

бути

факул ьтету/і нституту,

сп 1 ль ним

ві д пові дно,

для

групи

може

бути

с пільною й програма такого випробування.
Мета додаткового всту пного випробування

виявити достатність рівня

-

вступника в області напряму п ід готовки (спец і альності) обра ної для всту п у

спеціал і з ації.

Програму
комісія

додаткового

вступного

факультету/ін ституту ,

випробува нн я

ухвалює

Вчен а

розробляє

рада

Атеста ційна

факультету/ ін ституту,

затверджує декан/директор факультету / і нституту.
Ві дпові дно

до

зая вленої

мети

Програма

додаткового

вступного

випробування повинна охоплювати н ормативну частину програми в і д пов і дного
бакалаврського

на п рям у

п і д готовки

(спец і альності ) ,

з

у раху ванням

його

специфіки. Тобто має м і стити пита ння з дисципл і н нормат ивної частини та

узагальнені питання дисциплін проф есійної та практ ичної п і дготовки, в том у
числі , можуть бути зад і яні питання з бази за вдань , що під готовлені кафедрами
до ректорського контролю.

3.2. Додап11шве вступ и е випробувтшя

иа 1 -й курс:

Додаткове вступне випроб у в а 1;ня на 1-й курс проводиться т іл ьки для тих

абітур і єнтів , які вступають на основ і здобутого ОКР молодший спеціал іст на
навчання

за

індив і дуальн ими

програмами

п~ дготовки

бакалавра

та

спеціальні сть ОКР молод шого с п е ціал іста яких н е є спор і дн е ною заявленій для
вступ у н а 1 -й кур с спе ці альності (спец і ал і зації) .

Додаткове вступне випробування на 1-й курс може бути спільним для групи

споріднених спеціальностей (спеціалізацій) факультету/інституту, відповідно,
може бути спільною й програма такого випробування.
Мета

додаткового

вступного

випробування

на

1-й

курс

виявити

-

достатність рівня знань вступника в області заявленої для вступу спеціальності
(спеціалізації).
Програму додаткового

Атестаційна

КОМІСІЯ

вступного

випробування

факультету/інституту,

на

1-й

курс розробляє

ухвалює

Вчена

рада

факультету/інституту, затверджує декан/директор факультету/інституту.
Відповідно

випробування

до

на

заявленої

1-й

курс

мети

Програма

додаткового

вступного

повинна rрунтуватись на програмах дисциплін

навчального плану ОКР молодший спеціаліст за спеціальністю спорідненою до
заявленої для вступу.

4.

По структурі Програм фахових і додаткових вступних випробувань:

Рекомендується

наступна

структура

Програм

фахових

1

додаткових

випробувань (обов'язкові елементи):

•
•
•
•
•
(в

титульний лист;

список дисциплін, питання з яких увійшли в Програму:

змістовна частина Програми (зі списком рекомендованої літератури);
приклад екзаменаційного білета (завдання);

критерії оцінювання і принципи виставлення кінцевої оцінки

цьому

розділі

слід

дотримуватись

загальноприйнятої

в

Університеті

рейтингової системи: за кожне питання нараховується певна сума балів, які
потім підсумовуються в розрахунку на

1ОО-бальну шкалу. Залежно від набраної
суми балів виставляється оцінка (ECTS) "А", "В", "С", "D", "Е", або "Fx". Потім
оцінка переводиться у чисельний еквівалент для подальшої участі у конкурсних

заходах

(для

фахових

«незараховано», усі інші

випробувань),

або

"Fx" переводиться у підсумок

- «зараховано» (для додаткових випробувань).

