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 1. Положення підготовлене відповідно до Правил прийому до 
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» на 2019 рік. 
 2. Співбесіда є перевіркою знань вступників з метою визначення рівня 
загальноосвітньої підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною 
спеціальністю та проводиться у випадках, передбачених Правилами прийому. 
 3. Право на зарахування до Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» (далі − ДВНЗ «ПДТУ») за 
співбесідою при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти мають: 
 1) особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
 2) 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; 
 3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 
 4. ДВНЗ «ПДТУ» оголошує рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди осіб, які вступають на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, не пізніше 1200 години          
20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 
зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 10.1 
розділу X Правил прийому до 1000 години 22 липня. Зарахування вступників на 
денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше     
1500 години 22 липня. Зараховані особи впродовж 22 липня виключаються з 
конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до 
категорій, зазначених у пункті 2, не зараховані на навчання за результатами 
співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 
відповідно до конкурсного бала. 
 5. Співбесіда зі вступниками, які зазначені у п. 2, проводиться з 
загальноосвітніх предметів, що відповідають програмам середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів та програмам вступних 
випробувань і співбесід у ДВНЗ «ПДТУ», що затверджуються на засіданні 
вченої ради вузу (табл.1). 
 6. Голови предметних екзаменаційних комісій щорічно складають і 
подають на затвердження голові Приймальної комісії програми вступних 
випробувань та співбесіди, що підписуються головою відповідної комісії та 
затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за три місяці до 
початку прийому документів. 
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 Таблиця 1. 

 
 

Назва спеціальності (спеціалізації) Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів) 

014.04 Середня освіта (Математика) 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

015.01 Професійна освіта 
(Будівництво) 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

035.034 Філологія (Слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – російська) 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 

3. Історія України 
Географія 

035.041 Філологія (Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – англійська) 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 

3. Історія України 
Географія 

051 Економіка 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 

071 Облік і оподаткування 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 

073 Менеджмент 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 

075 Маркетинг 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Іноземна мова 
Географія 
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Назва спеціальності (спеціалізації) Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів) 

113 Прикладна математика 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

131 Прикладна механіка 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

132 Матеріалознавство 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

133 Галузеве машинобудування 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

136 Металургія 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

144 Теплоенергетика 1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

163 Біомедична інженерія 1. Українська мова та література 
2. Біологія 

3. 
Іноземна мова 
Математика 
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Назва спеціальності (спеціалізації) Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів) 

183 Технології захисту 
навколишнього середовища 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Біологія 

191 Архітектура та містобудування 1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Творчий конкурс 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

231 Соціальна робота 1. Українська мова та література 
2. Історія України 

3. Іноземна мова 
Математика 

242 Туризм 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 

3. Географія 
Математика 

275.02 Транспортні технології (на 
залізничному транспорті) 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

3. Фізика 
Іноземна мова 

 
 7. Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени комісії, 
визначені відповідним наказом. Співбесіду проводять у відповідності з 
затвердженим розкладом, що оприлюднюється на стендах Приймальної комісії 
та веб-сайті Університету. 
 8. Співбесіда проводиться в усній формі. Хід співбесіди відображається в 
аркуші усної відповіді. Члени комісії по проведенню співбесіди оцінюють 
правильність відповідей в аркуші усної відповіді, який по закінченню 
співбесіди підписується членами комісії та вступником. Аркуші співбесід осіб, 
зарахованих до Університету, зберігаються в їх особових справах, а осіб не 
зарахованих до ДВНЗ «ПДТУ» – знищуються за актом через 1 рік після 
закінчення вступних випробувань. Рішення комісії про результати співбесіди 
оформлюється протоколом засідання Приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» для 
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вступників на основі повної загальної освіти – протоколом засідання 
предметної комісії. 
 9. Критерії оцінювання співбесіди. Вступнику на співбесіді задають як 
найменше три питання відповідно до обраної для вступу спеціальності. 
Результати співбесіди зі вступниками для здобуття ступеня бакалавра 
оцінюються як: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 
зарахування». Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові 
в день її проведення. 
 10. Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної освіти, і які за результатами співбесіди не 
рекомендовані до зарахування та подали сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених 
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних 
засадах. 
 11. Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і які за результатами 
співбесіди отримали «не зараховано», втрачають право складати інші вступні 
випробування та брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.  
 12. Апеляція на результати співбесіди проводиться відповідно до 
«Положення про апеляційні комісії ДВНЗ «ПДТУ». 
 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії       П.В.Солошенко 


