
 

 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-18 
 

м. Київ        «_03__»_березня____2015 р. 

 

Про підготовку Програм додаткових вступних випробувань на 5-й курс 

 

На виконання Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2015 році та Правил прийому до Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» в 2015 році,  

ПРОПОНУЮ: 

1. Директорам інститутів/деканам факультетів до 06.03.2015 р. підготувати і 

оприлюднити (в тому числі на сайтах кафедр) комплект документів щодо 

вступників за ОКР спеціаліста/магістра, напрям підготовки (бакалаврат) яких 

не відповідає обраній для вступу спеціальності, у відповідності до 

рекомендацій Додатку 1. 

2. Контроль за виконанням покласти на заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії Коперсака В.М. 

 

 

 

Перший проректор      Якименко Ю.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Додаток 1 

 

Рекомендації 

для підготовки програм додаткових вступних випробувань на 5-й курс: 

 

1. Додаткове вступне випробування проводиться тільки для тих вступників, 

напрям підготовки (бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу на 5-й 

курс спеціальності. 

2. Додаткове вступне випробування може бути спільним для групи споріднених 

спеціальностей факультету/інституту, відповідно, може бути спільною й 

програма такого випробування. 

3. Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність початкового 

рівня вступника в області напряму підготовки обраної для вступу 

спеціальності. 

4. Програму додаткового вступного випробування розробляє Атестаційна 

комісія факультету/інституту, ухвалює Вчена рада факультету/інституту, 

затверджує декан/директор факультету/інституту. 

5. Відповідно до заявленої мети Програма додаткового вступного випробування 

повинна ґрунтуватись на програмах нормативної частини, з урахуванням 

специфіки заявленого напряму підготовки. Це можуть бути питання з 

дисципліни нормативної частини та узагальнені питання дисциплін 

професійної та практичної підготовки, в тому числі, на базі завдань, що 

підготовлені кафедрами до ректорського контролю. 

6. Рекомендується наступна структура Програми додаткового вступного 

випробування (обов’язкові елементи): 

 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 (в цьому 

розділі слід дотримуватись загальноприйнятої в Університеті 

рейтингової системи: за кожне питання нараховується певна сума 

балів, які потім підсумовуються в розрахунку на 100-бальну шкалу. 

Залежно від набраної суми балів виставляється оцінка (ECTS) “A”, 

“B”, “C”, “D”, “E”, або “Fx”. Потім оцінка “Fx” переводиться у 

підсумок «незараховано», усі інші – «зараховано»). 

 

 

 


