
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 
Положення про фахове випробування (далі за текстом – Положення) 

розроблене на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161, 
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року  № 1510 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 
1855/24387,  Правил прийому до Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка у 2014 році (далі – технікуму), наказу директора технікуму  від 

29.01.14  № 11 “Про затвердження складу приймальної комісії у 2014 році ”, 
Положення про Приймальну комісію Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка, затвердженого директором технікуму 27.01.2014 року. 
У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
вступник за спеціальністю 5.03050901 “ Бухгалтерський облік ” (далі – 

вступник) – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до технікуму 
за спеціальністю ; 

фахове випробування за спеціальністю 5.03050901  
“ Бухгалтерський облік ”– форма вступного випробування вступників на 

основі здобутого ними освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі 

на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого 

(усний екзамен)  визначається цим Положенням під час вступу до технікуму на 

спеціальність  5.03050901 “ Бухгалтерський облік ”.  Фахове випробування за 

спеціальністю 5.03050901 “ Бухгалтерський облік ”.   (далі – випробування) – 
професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє 

компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують 

його здатність навчатись в технікумі за означеною спеціальністю; 
конкурсний бал за спеціальністю 5.03050901 “ Бухгалтерський облік ” – 

середній бал за компетенції, виявлені вступником під час проведення фахового 

випробування за спеціальністю 5.03050901  
“Бухгалтерський облік”  
конкурсний відбір за спеціальністю 5.03050901 “ Бухгалтерський облік 

”–  процедура відбору вступників на навчання в технікумі за рейтинговим 

списком вступників за спеціальністю 5.03050901  
“Бухгалтерський облік”  
рейтинговий список вступників за спеціальністю 5.03050901 
 “ Бухгалтерський облік ” –  список вступників за спеціальністю 

5.03050901 “Бухгалтерський облік”  
–  за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до 

Вовчанського технікуму Харківського національного технічного університету 



сільського господарства імені Петра Василенка у 2014 році та згідно з чинним 

законодавством. 
 

Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, 

набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ 
кваліфікований робітник ” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, 

передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “ 
молодший спеціаліст ” за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”.  

 

Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-
кваліфікаційного рівня “ молодший спеціаліст ” за спеціальністю 5.03050901  
“Бухгалтерський облік”   вступники повинні: 

бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених  

дисциплінами навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня “ молодший спеціаліст ” за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський 

облік”  
 мати освітньо-кваліфікаційний рівень “ кваліфікований робітник ” за однією 

із споріднених спеціальностей підготовки (див. додаток 2 Правил прийому 

до Вовчанського технікуму Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка у 2014 році); 
 вільно володіти державною мовою. 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
На денну форму навчання за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський 

облік”  
  на другий курс за результатами фахового випробування приймаються 

особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем  
“ кваліфікований робітник ” за спорідненими спеціальностями (див. додаток 2 до 

Правил прийому до Вовчанського технікуму Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка у 2014 
році); 

При прийомі на навчання проводиться випробування у формі усного 

екзамену та здійснюється конкурсний відбір вступників. Для проведення 

випробування за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”  
наказом директора технікуму створюється відповідна фахова атестаційна комісія. 

Екзаменаційні групи для проведення випробування формуються у порядку 

реєстрації документів. Кількість осіб у групах повинна складати не більше ніж 15 
вступників. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається 

перепустка встановленої Приймальною комісією технікуму форми. 
Розклад консультацій та випробувань, що проводяться технікумом за  

спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік” , затверджується головою 

Приймальної комісії технікуму і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-
сайті технікуму та на інформаційному стенді цієї комісії не пізніше ніж за три дні 

до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання. У розкладі 



зазначаються час і місце проведення консультацій та випробувань для кожної з 

екзаменаційних груп. 
Інформація про порядок проведення випробувань, що проводяться 

технікумом за  спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”  
у 2014 році, доводиться до відома вступників до початку вступної кампанії. 
Під час проведення випробування повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш 

повно виявити рівень своїх знань і умінь. 
 

СТОРОННІ ОСОБИ БЕЗ ДОЗВОЛУ ГОЛОВИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

ДО ПРИМІЩЕНЬ, В ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ВИПРОБУВАННЯ, 
НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ 

 
Випробування з кожним вступником проводять усі члени фахової 

атестаційної комісії. Вони відмічають правильність відповідей в аркуші фахового 

випробування, який по закінченню випробування підписується усіма членами 

комісії та вступником. 
Інформація про результати випробування оголошується вступникові в день 

його проведення. 
Під час проведення випробування забороняється користуватись 

електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії технікуму. У 

разі використання вступником під час випробування сторонніх джерел інформації 

(у тому числі підказки), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 

складається акт.  
Після закінчення роботи над завданнями випробування вступник в усній 

формі відповідає на задані йому питання членам фахової атестаційної комісії.  
Вступники, які не з’явилися на випробування без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у конкурсному відборі не допускаються. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть 

допускатися до складання пропущеного випробування з дозволу Приймальної 

комісії технікуму в межах встановлених строків і розкладу проведення фахових 

випробувань за  спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”  
Перескладання випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. 
Вступники, знання яких було оцінено балами нижче визначеної цим 

Положенням кількості балів, потрібної для допуску до участі в конкурсі або 

зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшої участі в конкурсі не 

допускаються. 
Апеляції на результати випробувань, що проведені технікумом, розглядає 

апеляційна комісія технікуму. 
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на випробуванні в Вовчанському технікумі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка , повинна подаватися до Приймальної комісії технікуму не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення оцінки. 



Порядок подання та розгляду апеляцій на результати випробувань, що 

проводяться технікумом, визначаються Положенням про апеляційну комісію 

Вовчанського технікуму Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка у 2014 році. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 
 

Для проведення випробування визначається час та приміщення, що 

зазначається у розкладі вступних випробувань технікуму у 2014 році. 
Для розміщення вступників, що прибули на випробування та очікують своєї 

черги (готуються),  призначається додаткове (неподалік від приміщення, де 

проводиться випробування). 
За 10 хвилин до початку випробування заступник голови фахової 

атестаційної комісії організовує збір вступників у приміщенні для очікування 

(підготовки), перевіряє їх наявність, готовність до випробування, узгоджує 

черговість (список) вступників для проходження випробування. Результати 

заступник доповідає голові фахової атестаційної комісії для прийняття ним 

відповідного рішення. 
У визначений розкладом час перші п’ять вступників один за одним заходять 

до призначеного для проведення випробування приміщення, 

відрекомендовуються голові фахової атестаційної комісії, надають документ, що 

засвідчує особу (наприклад, паспорт), отримують екзаменаційний білет, необхідні 

бланки (аркуші), сідають на визначені місця та готуються до відповіді. 
Випробування проводиться в формі усного екзамену. Екзаменаційний білет 

містить три питання з переліку, наведеного у програмі. Тривалість підготовки 

вступника до відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин. Загальна тривалість 

випробування одного вступника (з урахуванням часу його підготовки до 

відповіді) не повинна перевищувати одну академічну годину. Результати 

випробування вступника оцінюють усі члени фахової атестаційної комісії. 
З метою діагностики рівня компетенцій, набутих вступником у процесі 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ кваліфікований робітник ”, та 
необхідних для опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “ молодший 

спеціаліст ” за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”,  
усі члени фахової атестаційної комісії мають право задавати вступнику додаткові 

питання, що відповідають програмі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “ кваліфікований робітник ”. 

За необхідності, виходити з приміщення, де проходить випробування, 

вступникам дозволяється лише по одному в супроводі одного з членів фахової 

атестаційної комісії. 
Наступний вступник заходить до приміщення, призначеного для проведення 

випробування, одразу ж, як тільки з цього приміщення вийшов вступник, який 

закінчив випробування. Після закінчення випробування вступники чекають на 

оголошення результатів у приміщенні для очікування (підготовки). 
По закінченню випробування останнього із вступників, що були у списку на 



поточний день, голова фахової атестаційної комісії оголошує перерву в роботі 

тривалістю до 30 хвилин, після чого голова, заступник голови та члени комісії 

впродовж 15-20 хвилин підбивають підсумки роботи, підписують відповідні 

протоколи та готують інформацію щодо оприлюднення результатів випробування. 
Надалі заступник голови фахової атестаційної комісії запрошує усіх 

вступників до приміщення, призначеного для проведення випробування, та 

запрошує до слова голову фахової атестаційної комісії, який оголошує результати 

випробування, відповідає на запитання по суті. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Конкурсний бал вступника, який виявив бажання навчатись в технікумі за  

спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік” та набути освітньо-
кваліфікаційний рівень “ молодший спеціаліст ”, визначається як середній бал за 

компетенції, виявлені вступником під час проведення випробування (оцінюється 

за 200-бальною шкалою). 
У процесі визначення цього середнього балу враховуються: 
– відповідь вступника на перше запитання ( оцінюється від 0 до 50 балів); 
– відповідь вступника на друге запитання (оцінюється від 0 до 50 балів); 
- відповідь вступника на третє запитання (оцінюється від 0 до 50 балів); 
– відповідь вступника на додаткові запитання, призначені для діагностики 

рівня компетенцій, набутих ним у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “ кваліфікований робітник ” (оцінюється від 0 до 10 балів); 
Оцінювання відповідей вступників здійснюється, спираючись на такі 

критерії (з закругленням до десятої бала): 
 

90% – 100% від максимальної кількості балів вступник отримує за таких 

умов: 
– повністю та послідовно розкритий зміст матеріалу, поставленого 

завдання; 
– вільне володіння спеціальною термінологією; 
– досконале застосовування набутих компетенцій для правильного 

вирішення всіх поставлених завдань; 
75% – 89% від максимальної кількості балів вступник отримує за таких 

умов: 
– послідовно розкритий зміст матеріалу, поставленого завдання; 
– вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі 

неточності; 
– правильне застосування набутих компетенцій для вирішення більшості 

поставлених завдань; 
 

60% – 74% від максимальної кількості балів вступник отримує за таких 

умов: 
– зміст питання викладено частково, не завжди послідовно; 
– у відповідях є помилки у використанні окремих понять; 
– під час вирішення поставленого завдання вступник лише за 



сторонньою допомогою здатен використовувати набуті компетенції; 
 

1% – 59% від максимальної кількості балів вступник отримує за таких умов: 
– основний зміст завдання не розкрито; 
– допущені грубі помилки у відповідях; 
– відсутнє володіння спеціальною термінологією; 

 

0 балів вступник отримує у разі відмови відповідати на запитання. 
 
Особи, які набрали під час проведення випробування у підсумку менш як 

124 бали, не рекомендуються до зарахування на навчання в технікумі за 

спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік” та позбавляються права 

подальшої участі у конкурсі. Такий висновок фахової атестаційної комісії 

записується у протоколі  у графі “ Примітка ” та в  відомості фахового 

випробування у графі “ Примітка ”. 
 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кожен член фахової атестаційної комісії отримує у заступника голови цієї 

комісії відомість фахового випробування (персональну на кожного із вступників), 
оцінює його відповіді згідно з визначеними критеріями та власноруч заносить 

відповідний бал до цієї відомості. Наприклад: 
 
 
 

ВІДОМІСТЬ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

                Новорок Іван Микитович                
(прізвище, ім’я, по-батькові вступника) 

 

Компетенції, виявлені вступником 
під час проведення фахового випробування 

 

 
Складова Пит. 

1 
Пит. 

2 
Пит.. 

3 
Дод. 
пит.  

Бал Примітка 
 

Оцінка 40 41,5 30.8 20 132.3  
 

 

По закінченню випробування останнього із вступників, що були у списку на 

поточний день, фахова атестаційна комісія підраховує середній бал за 

компетенції, виявлені під час проведення випробування (кожного із вступників).  
Підрахунок середнього бала визначається як середнє арифметичне значення 

бала, яке закруглюється до десятих частин та заноситься до протоколу. 
Протокол підписується головою та членами фахової комісії, а на його 

підставі заповнюється підсумкова відомість фахового випробування вступників у 

поточний день (згідно з розкладом). Наприклад: 
 



ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ 
 

фахового випробування вступників 
(напрям підготовки 1001 “ Техніка та енергетика аграрного виробництва ”) 

 
01.08.13 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові вступника 

Конкурсний 

(підсумковий) бал 
Примітка 

1 2 3 4 

1.  Богданов Назар Сергійович 136,8  

2. Новорок Іван Микитович 145,7  

 
Одночасно з заповненням цієї відомості заступник голови фахової 

атестаційної комісії формує рейтинговий список вступників за результатами 

проведеного випробування та визначає осіб, рекомендованих для навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб (контрактні місця). 
У разі, коли двоє та більше вступників за результатами випробування 

отримали однаковий конкурсний (підсумковий) бал, вище у рейтинговому списку 

розташовуватиметься той вступник, який матиме вищий середній бал додатку до 

диплома кваліфікованого робітника. У разі однаковості й цього ж показника, 

голова фахової комісії готує відповідне подання, а Приймальна комісія технікуму 
приймає остаточне рішення стосовно таких вступників. 

Заповнена підсумкова відомість фахового випробування вступників 

підписується усіма членами фахової атестаційної комісії. Сформований 

рейтинговий список вступників підписується головою фахової атестаційної 

комісії. Надалі підсумкова відомість фахового випробування вступників і 

рейтинговий список вступників чинним порядком передаються до  Приймальної 

комісії технікуму.  
Рейтинговий список вступників за результатами усіх випробувань 

формується після закінчення цих випробувань.  
 

Голова фахової  
атестаційної комісії                                                   Л.М. Огулькова                      
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