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І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно Закону України «Про вищу освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України», Правил прийому до Приватного вищого 

навчального закладу «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у 

2022 р., Положення про приймальну комісію. 

1.2. Предметні комісії Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій створюються для організації і проведення прийому: 

- осіб, які здобули повну загальну середню освіту і бажають вступити на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

- осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» і 

бажають в установленому порядку продовжити навчання зі скороченим терміном 

навчання або на другому (третьому) курсі (з нормативним терміном навчання на 

вакантні місця) за освітнім ступенем бакалавр; 

- осіб, які здобули освітній ступень бакалавра й бажають отримати освітній 

ступень магістра; 

- осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста й бажають 

отримати освітній ступень магістра. 

1.3. Предметні комісії працюють в умовах гласності відповідно до Положення 

про приймальну комісію. 

1.4. Склад Предметних комісії затверджується наказом ректора. 

Предметні комісії формуються з голови та членів комісії до складу яких входять  

найдосвідченіші, кваліфіковані науково-педагогічні працівники ЗІЕІТ та вчителя 

загальноосвітньої системи за згодою, які затверджуються наказом. 

1.5. Предметні комісії є функціональними підрозділами Приймальної комісії 

ЗІЕІТ. 

 

ІІ. Організація роботи комісії 

 



2.1. Голови предметних комісій забезпечують розробку програм вступних 

випробувань та переліку питань, які виносяться на вступні випробування, критеріїв 

оцінювання знань з відповідного предмету. 

Голови предметних комісій надають програми вступних випробувань, перелік 

питань, білети до вступних випробувань відповідальному секретарю Приймальної 

комісії. Вони затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше як за три 

місяці до початку вступних фахових випробувань.  

2.2. Вступне випробування  у формі співбесіди з кожним  вступником 

проводять не менше двох членів предметної комісії. Під час співбесіди екзаменатори 

відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню 

співбесіди підписується екзаменаторами та вступником. 

Листки співбесід осіб зарахованих до ЗІЕІТ, підшиваються до особових справ. 

2.3. Письмові екзаменаційні роботи (в тому числі чернетки) виконуються на 

аркушах зі штампом  Приймальної комісії ЗІЕІТ. На аркушах не допускаються будь-

які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника 

вказується тільки на титульному аркуші. В разі користування вступником під час 

випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. 

Після закінчення екзамену голова предметної комісії передає усі екзаменаційні 

роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії проводить шифрування 

письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на 

титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в 

екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових 

екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть 

розкрити авторство, робота не шифрується й таку роботу, крім екзаменатора 

додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії. 

Після шифрування титульні листки зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових 



відповідей передаються голові предметної комісії, який розподіляє їх між членами 

предметної комісії для перевірки. 

Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні інституту  членами 

предметної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня 

Приймальної комісії. На листку письмової відповіді ставить підпис член предметної 

комісії, який її перевіряв. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження 

вступникові під час екзамену тощо) голова предметної комісії за дозволом голови 

Приймальної комісії для перевірки роботи залучає двох екзаменаторів. 

Голова предметної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів 

комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 200-

бальною шкалою оцінювання знань менше ніж 110 балів і більше, ніж 185 балів, а 

також 5% інших робіт. 

Випадки подальшої зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами 

додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом 

голови предметної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються 

рішенням Приймальної комісії. 

Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з 

шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою предметної комісії 

відповідальному секретарю або його заступнику Приймальної комісії, який проводить 

дешифрування робіт і вписує у відомості прізвища вступників. 

Перескладання вступних випробувань не дозволяється.  

4. Голови предметних комісій у день проведення вступних випробувань 

отримують у відповідального секретаря Приймальної комісії необхідну бланкову 

документацію: бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні 

аркуші зі штампом навчального закладу. 

 


