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Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення 

співбесід Бердянського державного педагогічного університету розроблено 

відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року № 1085. 

Це Положення регламентує порядок роботи предметних екзаменаційних 

комісій та комісій для проведення співбесід для вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти та ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти до Бердянського державного педагогічного університету (далі – БДПУ). 

 

І. Загальна частина 
1.1. Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід 

БДПУ (далі – предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення 

співбесід) – підрозділи Приймальної комісії БДПУ (далі – Приймальної 

комісії), що утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на 

навчання за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра  на основі повної 

загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. До складу цих комісій 

можуть входити  працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних 

установ.  

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід 

працюють відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти (далі – Умов прийому), Правил прийому до Бердянського 

державного педагогічного університету (далі – Правила прийому), Статуту 

Бердянського державного педагогічного університету та положення про 

Приймальну комісію.  

1.2. Склад предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід затверджується Ректором Бердянського державного педагогічного 

університету. 

До складу предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення 

співбесід входять: 

– голова предметної екзаменаційної комісії; 

– члени предметної екзаменаційної комісії. 

Головою предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення 

співбесід з певного напряму (спеціальності) призначається провідний науково-

педагогічний працівник БДПУ. 

Членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення 

співбесід призначаються особи з числа науково-педагогічних працівників  

БДПУ. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників інших навчальних закладів. 

1.3. До складу предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід не можуть входити особи, діти яких вступають до Бердянського 

державного педагогічного університету у поточному році. 



 

3 
 

1.4. Наказ про створення предметних екзаменаційних комісій та комісій для 

проведення співбесід видається ректором не пізніше 1 березня поточного року. 

 

ІІ. Організація роботи та порядок утворення предметних 

екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід 

 

2.1. Організацію роботи предметних екзаменаційних комісій та комісій для 

проведення співбесід покладено на Приймальну комісію. 

2.2. Голови предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід підпорядковуються голові Приймальної комісії. 

2.3. Члени предметних екзаменаційних комісій (комісій для проведення 

співбесід) безпосередньо підпорядковуються голові предметної екзаменаційної 

комісії (комісії для проведення співбесід). 

2.4. Порядок утворення предметних екзаменаційних комісій та комісій для 

проведення співбесід: 

1) Декани факультетів не пізніше 10 лютого подають відповідальному 

секретарю Приймальної комісії  пропозиції щодо кандидатур голів та членів 

предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід з 

кожного напряму (спеціальності), за якими БДПУ оголошує прийом на навчання. 

2) На підставі рішення Приймальної комісії ректор видає наказ про 

створення предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід. 

 

ІІІ. Основні завдання та обов’язки голови предметної 

екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід 

 

3.1. Голови предметних екзаменаційних комісій (комісій для проведення 

співбесід), які відповідають за проведення вступних іспитів (співбесід), щороку 

складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань 

(співбесід), що проводяться Бердянським державним педагогічним університетом, 

екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника 

тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за 

три місяці до початку прийому документів. 

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності в сейфі відповідального секретаря 

Приймальної комісії. 

Ключі тестів (вірні відповіді на тестові завдання) зберігаються як 

документи суворої звітності у відповідального секретаря Приймальної комісії. 

3.2. Під час вступної кампанії голова предметної екзаменаційної комісії 

(комісії для проведення співбесід): 

– підтримує зв’язок з Приймальної комісією та отримує необхідну 

поточну інформацію; 

– здійснює керівництво та контроль за роботою членів предметної 

екзаменаційної комісії (комісії для проведення співбесід), додатково перевіряє 

екзаменаційні роботи на вступних іспитах. 
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3.3. Голова предметної екзаменаційної комісії (комісії для проведення 

співбесід) відповідає за виконання покладених на предметну екзаменаційну 

комісію (комісію для проведення співбесід) завдань і здійснення нею своїх 

функцій. 

 

 

 


