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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступне випробування це оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

вищої освіти за освітньо-науковим рівнем доктора філософії (третій рівень вищої 

освіти), що проводиться у формі фахового іспиту за тестовою технологією. 

Фахова атестаційна комісія при формуванні письмових вступних випробувань 

за тестовою технологією дотримується вимог Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції, Правил прийому до Львівського торговельно-

економічного університету і Положення про приймальну комісію Львівського 

торговельно-економічного університету. 

Для забезпечення вимог інструктивних документів всі члени Фахової 

атестаційної комісії завчасно ознайомлюються з їх змістом, а Голова цієї комісії 

постійно здійснює контроль за виконанням вимог вищеназваних нормативних 

документів членами комісії. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Письмове вступне випробування (за тестовою технологією) проводиться згідно 

з розкладом у дні і години в приміщеннях, визначених Приймальною комісією. На 

вступному випробуванні повинні бути забезпечені спокійні і доброзичливі умови для 

того, щоб вступники могли самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і 

умінь. 

Перед початком вступного випробування член Приймальної комісії отримує в 

приймальній комісії тестові завдання, а також титульні аркуші та листки-вкладинки зі 

штампом Приймальної комісії Університету. 

Вступники, які проходять вступні випробування допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка. 

Інші особи, крім членів Приймальної комісії, допускаються в аудиторію з дозволу 

Голови приймальної комісії. 

Вступники отримують бланки зі штампом Приймальної комісії Університету 

після пред’явлення свого екзаменаційного листка. Екзаменатор звіряє відповідність 

особи з фотографією у паспорті. 

Письмові роботи виконуються на листках-вкладинках, на яких недопустимі 

будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. 

Під час проведення вступних випробувань вступникам забороняється 

використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням Приймальної комісії. При користуванні під час випробування 

сторонніми джерелами інформації (в т.ч. підказуванням) вступник усувається від 

участі у випробуваннях. На його письмовій роботі член Приймальної комісії вказує 

причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції 

з питань усунення від участі у випробуванні не розглядаються. 

Тривалість письмового вступного випробування за тестовою технологією 

складає дві академічні години. 
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Після виконання вступником письмової роботи член Приймальної комісії 

звіряє з аркушем результатів вступних випробувань правильність оформлення 

титульного аркуша. 

Після закінчення вступного випробування член Приймальної комісії передає 

усі письмові роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії, а талони 

відповідей вступників – керівнику групи інформаційного забезпечення роботи 

Приймальної комісії. 

Усі письмові роботи (титульні аркуші, листки-вкладинки, тестові завдання) 

зберігаються у Приймальній комісії до закінчення комп’ютерної обробки талонів 

відповідей вступників. Надалі письмові роботи підшиваються в особові справи для 

подальшого зберігання після зарахування вступника на навчання.  

Перевірка і обробка талонів відповідей вступників за тестовою технологією 

проводиться в приміщенні Університету членами групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 8 години ранку 

наступного дня. У необхідних випадках відповідальний секретар Приймальної комісії 

або Голова фахової атестаційної (предметної екзаменаційної) залучають для 

додаткової перевірки роботи (звіряння відповідей у талоні з письмовою роботою, 

виконаною на листку-вкладинці) членів відповідних комісії. 

Голова фахової атестаційної (предметної екзаменаційної) комісії здійснює 

керівництво і контроль за роботою членів комісії.  

Перевірені і оброблені талони відповідей вступників, а також роздруковані 

відомості вступних випробувань з шифрами, отриманими балами і підписом Голови 

приймальної комісії керівником групи інформаційного забезпечення роботи 

Приймальної комісії передаються відповідальному секретареві.  

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких 

було оцінено балами нижчими, ніж визначено Правилами прийому до подальшого 

складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

Апеляція вступника щодо кількості балів, отриманих за результатами 

вступного випробування повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення результату. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

Кожен екзаменаційний білет містить 50 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», «4», із 

яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний вступник на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Вступник у цьому талоні в порожній клітинці, що є 

навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під якою є, на 

думку вступника, правильна відповідь. 
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Вступники повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб не 

помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично 

заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках талона відповідей. 

Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються недійсними і не 

зараховуються вступнику не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку вступник повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити вступникам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

вступника. 

У всіх випадках порушення таких правил вступник має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити свій 

підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає порушення. 

Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання правил заповнення 

талона вступником. Якщо порушення виявлені в кількох місцях талону чи в кількох 

клітинках, то підпис вступника потрібно поставити біля кожної клітинки чи місця 

талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета оцінюються 2 

(двома) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати вступник на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування вступника заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії для внесення відповідей вступників і оцінювання їх 

відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За підсумками обробки талонів 

вступників роздруковується відомість результатів тестування, у якій у рейтинговому 

порядку проставляються набрані вступниками бали і яка передається Голові 

приймальної комісії на затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами вступників, перевіряється двома працівниками 

групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих вступнику автоматично, 

максимально додається 100 балів за результатами тестування із врахуванням 

загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п кількість 

правильних відповідей на тестові завдання. 
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4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати введення його в 

дію наказом ректора Університету. 

4.2. Зміни та доповнення до цього положення розглядаються і затверджуються 

вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 


