
ІХ. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань 

1. Для проведення співбесід у НТУ «Дніпровська політехніка» 
створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових іспитів 
при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити 
до аспірантури проводяться предметними комісіями. 

2. Співбесіди з предметів для вступників на основі ПЗСО та НРК5, які 
вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО. Співбесіди з 
іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на 
основі НКР6 та НРК7 проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов. Голова 
Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами 
співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала. 

Програми співбесід, фахових іспитів, програми інших вступних 
випробувань затверджуються Головою Приймальної комісії НТУ «Дніпровська 
політехніка» впродовж місяця після набрання чинності Порядком.  

Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на 
вебсайті університету не пізніше наступного дня після їх затвердження. У 
програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 
оцінювання підготовленості вступників. 

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються Головою 
Приймальної комісії НТУ «Дніпровська політехніка» наведено в Додатку 10. 

3. Тестові завдання основного блоку НМТ укладаються відповідно до 
програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів знань з відповідних 
предметів на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до програми 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і 
літератури (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04 грудня 2019 року № 1513). 

Тестові завдання додаткового блоку НМТ з історії України, іноземної 
мови, фізики, хімії та біології укладаються відповідно до програм зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів знань з відповідних предметів на основі 
повної загальної середньої освіти (відповідно до програми зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання з історії України (розділи 1,6 – 
32), до програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, до 
програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, до програми 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з фізики, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 
року № 696, до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання з біології, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20 грудня 2018 року № 1426). 

Тестові завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ 
укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної 
компетентності єдиного фахового вступного випробування для вступу на 



навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158. 

Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до 
програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України 28 березня 2019 року № 411. 

Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей галузей знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 
08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні 
відносини» наведений у додатку 8. Тестові завдання ЄФВВ укладаються 
відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного 
випробування для вступу на спеціальність 081 «Право», затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року № 107, Програми 
предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового 
вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 
року № 153, Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного 
фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 
лютого 2022 року № 154, Програми предметного тесту з політології та 
міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування для вступу 
на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 155, Програми предметного 
тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування для 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 156, Програми 
предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового 
вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 
року № 157. 

4. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 
Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 
Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних 
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання 
вступних випробувань не допускається. 

5. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 
НТУ «Дніпровська політехніка», розглядає апеляційна комісія університету, 
склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора, з урахуванням 
необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів 
студентського самоврядування, зовнішніх експертів. 

Відповідно до положення про Апеляційну комісію Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка», апеляції щодо вступних 
випробувань, які проводяться в формі співбесіди не розглядаються. 



6. Порядок проведення апеляцій: 
– вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я Голови 

Приймальної комісії НТУ «Дніпровська політехніка». У заяві вказується 
прізвище, ім’я та по батькові вступника, номер екзаменаційного листа, 
спеціальність, назва предмета, з якого буде проведена апеляція; 

– апеляційні заяви повинні подаватись до Приймальної комісії особисто 
вступником в день оголошення оцінок випробування, але не пізніше наступного 
робочого дня після їх оголошення (не пізніше ніж за добу до оголошення 
списку вступників, рекомендованих до зарахування); 

– апеляційні заяви на оцінку роботи вступника від інших осіб, в тому 
числі родичів вступника, не приймаються; 

– вступник, який заявляє апеляцію, повинен пред’явити документ, що 
посвідчує його особу; 

– апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються; 
– апеляції на оцінки результатів вступних випробувань попередньо 

розглядаються не менш, як двома членами апеляційної комісії. Наслідки 
розгляду оголошуються тільки в присутності вступника на засіданні 
апеляційної комісії; 

– на засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голови 
відповідних фахових атестаційних та предметних екзаменаційних комісій та 
(або) їх заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані 
пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності 
виставлених балів (оцінок) затвердженим критеріям; 

– вступник запрошується на засідання апеляційної комісії особисто; 
– присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії не 

дозволяється; 
– вступник ознайомлюється зі своєю перевіреною роботою та отримує 

пояснення щодо помилок і зауважень; 
– протокол засідання апеляційної комісії та рецензії передаються на 

розгляд на засідання Приймальної комісії; 
– апеляційною комісією не розглядаються апеляції щодо вступних 

випробувань, які проводяться в формі співбесіди; 
– додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час 

оголошення наслідків розгляду апеляції не допускається; 
– за результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 

комісії щодо оцінки вступного випробування, що вноситься у протокол 
апеляційної комісії; 

– у разі зміни оцінки, відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна 
оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступника; 

– рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови 
присутності на засіданні не менш ніж двох третин від загальної кількості членів 
комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, 
яке підтримав голова комісії; 

– протокол підписує голова апеляційної комісії; 



– факт ознайомлення з рішенням апеляційної комісії вступник 
підтверджує своїм підписом; 

– результати апеляції затверджуються рішенням Приймальної комісії. 
7. Рішенням Приймальної комісії результати вступних випробувань в 

університеті на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою 
вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в 
НТУ «Дніпровська політехніка». 

8. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 
показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про 
результати вступних випробувань в університеті додатково оприлюднюються 
на його офіційному вебсайті. 

9. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які 
зараховані на навчання, зберігаються в особовій справі протягом всього періоду 
навчання. 

Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не 
прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, 
про що складається акт. 
 


