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І. ВСТУП
У 2022 році вступ до Приватного вищого навчального закладу
«Фінансово-правовий коледж» (далі – Коледж) для здобуття освітньопрофесійного ступеня «фахового молодшого бакалавра» та освітнього
ступеня «бакалавр» за спеціальностями 081 «Право» та 072 «Фінанси,
банківська

справа

та

страхування»

може

відбуватися

на

підставі

індивідуальної усної співбесіди та мотиваційного листа.
Результати цього внутрішнього випробування необхідні для зарахування
на зазначені освітні рівні та зазначені спеціальності під час вступної кампанії
2022 року та передбачають визначення рівня підготовки вступника для
вступу на ту чи іншу освітню програму.
Індивідуальна усна співбесіда – це форма вступного випробування для
вступу на основі здобутого освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного
рівня, яка передбачає денну (очну або дистанційну) та заочну (або
дистанційну) за рішенням Коледжу перевірку здатності до опанування
освітньої програми певного рівня на основі здобутих раніше вступником
компетентностей.
Програма індивідуальної усної співбесіди обов’язково оприлюднюється
на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу “Фінансово-правовий
коледж».
У програмі містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок
оцінювання вступника.
Перелік спеціальностей та освітньо-професійний ступень або освітній
ступень, на які необхідно складати індивідуальну усну співбесіду (див. у
«Правилах прийому для здобуття вищої освіти у Приватному вищому
навчальному

закладі

«Фінансово-правовий

коледж»

(https://fpk.in.ua/images/publichna-informatsiya/PP_VO_4.pdf)

у

2022
та

році»

«Правилах

прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра до Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий
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коледж»

у

2022

році»

(https://fpk.in.ua/images/Pryymalna-

komisiya/PP_FMB_4.pdf), які діють протягом року.
ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування для вступу на освітній ступень бакалавра
затверджується у формі усної співбесіди Програмою індивідуальної усної
співбесіди у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий
коледж», складеної для вступників, які бажають навчатися на денній або
заочній формі навчання за рівнями/ступенями отриманої освіти:
1. на перший курс на основі повної загальної середньої освіти
2. на другий на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник»
3. на третій курс на основі освітньо-професійного ступеня «фаховий
молодший бакалавр» та/або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст»
за спеціальностями:
1. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
2. 081 «Право»
Укладачі Програми індивідуальної усної співбесіди зі спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»:
Мікічурова

Ольга

Володимирівна,

кандидат

економічних

наук,

завідувач кафедри фінансів і кредиту (випускова).
Рябий Ростислав Алікович, кандидат економічних наук, викладач
кафедри фінансів і кредиту (випускова).
Котвицький Сергій Олександрович, викладач кафедри фінансів і
кредиту (випускова).
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Укладачі Програми індивідуальної усної співбесіди зі спеціальності 081
«Право»:
Черненко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, завідувач
кафедри правознавства (випускова).
Савенкова

Владислава

Геннадіївна,

кандидат

юридичних

наук,

заступник директора з наукової роботи, викладач кафедри правознавства
(випускова).
Бровді Анастасія Андріївна, кафедри правознавства (випускова).
ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Програма усної співбесіди дозволяє встановити коректність складання
мотиваційного листа

та з’ясувати результати вступного кваліфікаційного

іспиту з спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» або
081 «Право».
Ці результати будуть

враховані для складання рейтингового списку

зарахування абітурієнтів на відповідні спеціальності.
Програма індивідуальної усної співбесіди має професійне спрямування
та зорієнтована на подальше вивчення спеціальних дисциплін і потребує для
свого виконання творчого підходу.
Програма індивідуальної усної співбесіди може враховувати (на вибір
абітурієнта) результати за схемами:
1.

Результат вступного
кваліфікаційного іспиту

+

Мотиваційний лист

2.

Результати ЗНО
2019-2021 рр. та/або НМТ
2022 р.

+

Мотиваційний лист
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1. Кваліфікаційний іспит за 100 бальною шкалою.
Рейтинговий показник
90-100
75-89
60-74
0-59
2. Мотиваційний лист
Рівні:

Початковий

Оцінка
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Достатній

Середній

Високий

3.Результати ЗНО за 2019-2021рр. та/або НМТ 2022 р. за 200-х бальною
шкалою.

ІV. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ
Право вступу на основі індивідуальної усної співбесіди визначається у
«Правилах прийому для здобуття вищої освіти у Приватному вищому
навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 2022 році» та
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«Правилах прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого

бакалавра

до

Приватного

вищого

навчального

закладу

(on-line

of-line)

«Фінансово-правовий коледж» у 2022 році».
Усна

співбесіда

передбачає

оцінювання

або

підготовленості (оцінювання знань, умінь, навичок) вступника за складеними
вступником кваліфіцікаційного іспиту, за результатами якого висталяється
оцінка за шкалою 0-100 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку
вступника («незадовільно») та/або за смехою.
Вступники

на

основі

освітньо-професійного

ступеня

«фаховий

молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» можуть, за їх вибором, додати результати ЗНО 2019, 2020, 2021
рр., або скласти індивідуальну усну співбесіду та/або взяти за основу
сумарний результат за двома варіантами (див. Розділ ІІІ. Зміст програми).
V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кожен студент отримує можливість шляхом проходження усної
співбесіди продемонструвати власний рівень підготовки, використовуючи
під час відповіді різні (за його ж вибором) варіанти складових результату
співбесіди. Відповідь оцінюється згідно «Правил прийому для здобуття
вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансовоправовий коледж» у 2022 році» та «Правил прийому для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Фахового коледжу
Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» у
2022 році» за шкалою 100-200 балів.
Загальна оцінка визначається як середня зважена з висновку викладення
мотиваційного листа та/або з оцінювання випускного кваліфікаційного
іспиту за схемою:

1.

Результат вступного
кваліфікаційного іспиту

+
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Мотиваційний лист

2.

Результати ЗНО
2019-2021 рр. та/або НМТ
2022 р.

+

Мотиваційний лист

Відповіді вступника оцінюються за такими результатами:
1) оцінювання іспиту (шкала 100-бальна);
2) мотиваційний лист (за рівнями – початковий, достатній, середній,
високий);
3) ЗНО 2019-2021 рр. та/або НМТ 2022 р. (шкала 200-бальна)
Для отримання оперативної інформації про проведення вступної
кампанії Приватним вищим навчальним закладом «Фінансово-правовий
коледж» у 2022 році приєднуйтесь до Тelegram-каналу (https://t.me/fpknews)
або веб-сайту Коледжу (https://fpk.in.ua/).
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