
Додаток 16 

до Правил прийому на навчання 

до ДТЕУ для здобуття вищої освіти 

в 2022 році 

(абзац 7 пункту 5 розділу I) 

 

Положення  

про проведення індивідуальних усних співбесід  

у Державному торговельно-економічному університеті 

в 2022 році 

 

Це положення регламентує порядок проведення індивідуальних усних 

співбесід у Державному торговельно-економічному університеті (далі – ДТЕУ). 

Положення розроблене Приймальною комісією ДТЕУ (далі – Приймальна 

комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 27 

квітня 2022 року №392 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 

2022 року за №487/37823 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року №400, зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за №488/37824), Правил прийому на навчання 

до ДТЕУ для здобуття вищої освіти в 2022 році та Положення про приймальну 

комісію ДТЕУ. 

І. Загальна частина 

1. Індивідуальні усні співбесіди у ДТЕУ проводяться: 

1.1. Для відбору визначених категорій вступників для здобуття освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра:  

1.1.1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди  з визначених дисциплін та в разі позитивної оцінки рекомендуються до 

зарахування на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням): 

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра); 

 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 
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 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

1.1.2.  Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 

отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

ДТЕУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України. 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ДТЕУ копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о 

«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання»), затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 

року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов 

для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії ДТЕУ медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення 

певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та 

відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення). 

 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 

січня 2022 року. 

1.2. Для відбору визначених категорій вступників для здобуття освітнього 

ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):  

1.2.1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди  з іноземної мови замість магістерського тесту навчальної 

компетентності та в разі отримання кількості балів не менше ніж встановлений 
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ДТЕУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі на освітні 

програми спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія», 

061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини»: 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження магістерського тесту навчальної компетентності Українським 

центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії ДТЕУ медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення 

певних умов для проходження магістерського тесту навчальної компетентності, 

та відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення). 

1.2.2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови та права замість магістерського комплексного тесту 

та в разі отримання кількості балів не менше ніж встановлений ДТЕУ мінімальний 

рівень допускаються до участі в конкурсному відборі на освітні програми 

спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» : 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження магістерського комплексного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії ДТЕУ медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення 

певних умов для проходження магістерського комплексного тесту, та 

відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення). 

1.3. Для відбору вступників для здобуття освітнього ступеня магістра за 

іншою спеціальністю на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

1.3.1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди  з іноземної мови та в разі отримання кількості балів не менше ніж 

встановлений ДТЕУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі на освітні програми спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія», 

061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини», які згідно з 

Правилами прийому передбачають складання магістерського тесту навчальної 

компетентності. 
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ІІ. Організація проведення індивідуальних усних співбесід 

2.1. Для проведення індивідуальних усних співбесід для відбору на навчання 

вступників з визначених у розділі І категорій осіб формуються комісії для 

проведення індивідуальних усних співбесід. 

2.2. Голови відповідних комісій складають необхідні матеріали для 

проведення співбесід: програми, білети, тести, критерії оцінювання відповіді 

вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії до 15 

червня 2022 року.  

Індивідуальні усні співбесіди для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання визначених для укладання тестових завдань 

національного мультипредметного тесту з відповідних предметів (відповідно до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української 

мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року 

№ 696 (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ 

століття), математики (відповідно 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);. 

Індивідуальні усні співбесіди для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводяться відповідно до затверджених 

програм: 

 індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови проводяться у 

відповідності до  програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.   

 Індивідуальні усні співбесіди з права проводяться відповідно до 

програми предметного теста єдиного фахового вступного випробування для вступу 

на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107. 

2.3 Індивідуальні усні співбесіди проводяться відповідно до затвердженого 

розкладу. 

2.4. Для проведення індивідуальних усних співбесід Приймальною комісією 

формуються групи для проведення індивідуальних усних співбесід по окремих 

спеціальностях (освітніх програмах) у порядку реєстрації документів. 

Кількість осіб в групах визначається в залежності від кількості поданих заяв на 

відповідні спеціальності (освітні програми) особами визначених у розділі І 

категорій. 
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Особам, які допущені до індивідуальних усних співбесід, видається 

повідомлення встановленої Приймальною комісією форми, яке разом із паспортом 

є перепусткою на індивідуальну усну співбесіду. 

ІІІ. Проведення індивідуальних усних співбесід 

3.1. На індивідуальних усних співбесідах забезпечується спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

3.2. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться співбесіди, не допускаються. 

3.3. Бланки аркушів індивідуальної усної співбесіди зі штампом 

Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 

комісії, який видає їх голові відповідної комісії в необхідній кількості 

безпосередньо перед початком індивідуальної усної співбесіди. 

3.4. Індивідуальні усні співбесіди, що проводить ДТЕУ у випадках, 

передбачених Порядком прийому та Правилами прийому, проводяться з кожним 

вступником не менше ніж двома членами комісії, яких у день співбесіди призначає 

голова комісії згідно з розкладом. 

3.5. Індивідуальної усної співбесіди зі вступниками, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти проводяться: 

- для здобуття ступеня молодшого бакалавра з двох предметів визначених 

для відповідної спеціальності переліком конкурсних предметів наведених у додатку 

3 до Правил прийому; 

- для здобуття ступеня бакалавра з трьох предметів визначених для 

відповідної спеціальності переліком конкурсних предметів наведених у додатку 3 до 

Правил прийому. 

3.6.  Індивідуальні усні співбесіди для здобуття освітнього ступеня магістра 

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводяться: 

- з іноземної мови замість магістерського тесту навчальної 

компетентності для визначених у п.п. 1.2.1. та п. 1.3. розділу І категорій 

вступників на освітні програми спеціальностей 051 «Економіка», 

053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні 

відносини»; 

- з іноземної мови та права замість магістерського комплексного тесту для 

визначених у п.п. 1.2.2. розділу І категорій вступників на освітні програми 

спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» : 

3.7. Для визначення результатів індивідуальної усної співбесіди зі 

вступниками, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 
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повної загальної середньої освіти використовується 200-бальна шкала оцінювання 

знань вступників від 100 до 200. 

Рівень знань вступника вважається «достатнім», якщо за підсумками 

індивідуальної усної співбесіди він отримав не менше 100 балів з кожного з 

предметів. В іншому випадку рівень знань вважається «недостатнім». 

3.8. Під час індивідуальної усної співбесіди вступник, у визначений у 

критеріях оцінювання час, надає в аркуші співбесіди відповіді на питання 

викладені в затвердженому білеті індивідуальної усної співбесіди, який підписує 

по завершенню підготовки. 

3.9. Члени відповідної комісії відмічають в аркуші індивідуальної усної 

співбесіди правильність відповідей і оцінюють кожну відповідь (тест) відповідною 

кількістю балів згідно з затвердженими критеріями оцінювання.  

По закінченні індивідуальної усної співбесіди члени комісії підсумовують 

загальну кількість балів, визначають достатність чи недостатність рівня знань 

вступника та підписують лист індивідуальної усної співбесіди. 

Результат індивідуальної усної співбесіди оголошується вступнику відразу 

після закінчення розгляду його роботи. 

3.10. Рішення комісії про результати індивідуальної усної співбесіди 

оформляється протоколом індивідуальної усної співбесіди, в якому проставляються 

результати індивідуальної усної співбесіди. 

3.11. Рішення Приймальної комісії про зарахування на навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням), визначених у п.п. 1.1.1. розділу 

І категорій вступників, приймається на її засіданні в разі позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди і оформлюється протоколом, на підставі якого, в 

ЄДЕБО, формується наказ про зарахування до ДТЕУ. 

IV. Порядок подачі та розгляду апеляційних заяв 

4.1. Апеляційна заява повинна бути обґрунтованою і подається до 

Приймальної комісії ДТЕУ особисто вступником у письмовій формі. 

4.2. Вступник, який претендує на перегляд результату індивідуальної усної 

співбесіди повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. 

4.3. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не 

приймаються і не розглядаються. 

4.4. Апеляційна заява вступника повинна подаватися в день оголошення 

результатів індивідуальної усної співбесіди.  

4.5.  Апеляційні заяви, подані не своєчасно, до розгляду не приймаються. 

4.6. Апеляційні заяви з питань відсторонення від індивідуальної усної 

співбесіди в зв'язку з використанням вступником сторонніх джерел інформації (в 

тому числі списування, підказування, використання мобільних телефонів, інших 

засобів зв’язку тощо) Апеляційною комісією не розглядаються. 
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4.7. Апеляційна заява розглядається на засіданні Апеляційної комісії у 

присутності вступника, як правило в день її подання, але  не пізніше наступного 

робочого дня після її подання. 

4.8. При поданні апеляційної заяви вступнику в усній формі повідомляється 

дата, час і місце її розгляду. 

4.9. На засіданні Апеляційної комісії забезпечується спокійна і доброзичлива 

атмосфера. 

4.10. Під час розгляду апеляційної заяви сторонні особи за винятком 

вступника, апеляція якого розглядається, на засідання Апеляційної комісії не 

допускаються.  

На засіданні Апеляційної комісії разом із вступником, за дозволом голови 

Апеляційної комісії, може бути присутній один із членів його сім’ї. 

4.11. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не 

допускається. 

4.12. Під час розгляду апеляційної заяви члени Апеляційної комісії 

протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи 

вступника. 

4.13. Рішення Апеляційної комісії приймається більшістю голосів від 

загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" 

приймається рішення, яке підтримав голова Апеляційної комісії. 

4.14. Після закінчення засідання Апеляційної комісії висновки щодо 

оцінювання роботи вступника підписуються всіма членами Апеляційної комісії, 

які брали участь у засіданні. 

4.15.  Результатом розгляду апеляційної заяви є прийняття Апеляційною 

комісією одного з трьох рішень: 

- «попереднє оцінювання співбесіди відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється»; 

- «попереднє оцінювання співбесіди не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та збільшується до ___ балів (вказується нова оцінка відповідно до 

затверджених критеріїв оцінювання результатів співбесіди)»; 

- «попереднє оцінювання співбесіди не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та зменшується до ___ балів (вказується нова оцінка відповідно до 

затверджених критеріїв оцінювання результатів співбесіди)». 

4.16. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення 

розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол Апеляційної 

комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням Апеляційної 

комісії. 

4.17. У разі відсутності вступника на засіданні Апеляційної комісії або якщо 

вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії і не підписує протокол 

Апеляційної комісії, голова Апеляційної комісії здійснює відповідний запис у 

протоколі Апеляційної комісії. 
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4.18. Якщо в результаті розгляду апеляційної заяви Апеляційна комісія 

приймає рішення про зміну результатів співбесіди, нова оцінка вступника 

виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі Апеляційної комісії, а 

потім вносяться відповідні зміни до аркуша співбесіди та до протоколу співбесіди. 

Кожна нова оцінка результату співбесіди як в аркуші співбесіди так і в протоколі 

співбесіди підписується головою Апеляційної комісії. 

4.19. Висновки Апеляційної комісії розглядаються та затверджуються на 

засіданні Приймальної комісії. 

 


