
Докладніше про всі спеціальності Економіко-технологічного 

інституту імені Р. Ельворті: https://eti.edu.ua/  

Гаряча лінія Економіко-технологічного інституту імені 

Р.Ельворті:  +38(050)088-55-50 
 

 

ВП «Економіко-правовий коледж» 

Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 
 

Вступ на спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та    страхування 

МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР –  

ВСТУП 2022 
на основі  ПЗСО (після 11 класів), 

освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра або будь-якого ступеня вищої освіти 

 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА 

 
Нова термінологія вступної кампанії: 

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного 

випробування, яка передбачає оцінювання 
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 

вступника з одного, двох або трьох предметів 

(складових: українська мова, математика, історія 
України), за результатами якої за кожний предмет 

(складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з 

кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»). 
Здійснюється закладом вищої освіти. 

Національний мультипредметний тест (НМТ) – 

форма вступного випробування, яка передбачає 
оцінювання результатів навчання з української мови, 

математики та історії України, яке здійснюється 

Українським центром оцінювання якості освіти 
відповідно до законодавства. У випадку вступу за 

спеціальними умовами замінюється на індивідуальну 

усну співбесіду з відповідних предметів за програмою 
ЗНО. 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово 

у довільній формі інформація про його особисту 

зацікавленість у вступі на певну освітню програму 

(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, 
досягнення у навчанні та інших видах діяльності, 

власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 

необхідності вступником може бути додано (у тому 
числі в електронній формі) матеріали, що 

підтверджують викладену в листі інформацію. 

Основні етапи вступу на молодшого фахового 

бакалавра: 

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня. 

Подання заяв для вступу – з 14  липня до: 

 05 серпня – для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди; 

 31 серпня – для осіб, які вступають за 
результатами національного мультипредметного 

тесту (зовнішнього незалежного оцінювання) або на 

основі мотиваційного листа. 

 

Вступні випробування: 
  індивідуальні усні співбесіди –  з 08  до 16 серпня. 

Оприлюднення рейтингових списків: 

 не пізніше 01 вересня 

 

Підтвердження бажання навчатись: 

 не пізніше 06  вересня 

Зарахування: 

 не пізніше 16  вересня. 

 

 

Планується також проведення додаткового 

набору в період з 01 вересня до 30 вересня. 
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Формула розрахунку конкурсного балу : 

 

 

На основі  ПЗСО (після 11 класів) 

 

Конкурсний бал (КБ)* = УС, 

де УС - оцінка індивідуальної усної 

співбесіди.  

 

 КБmax = 200 

 

* Замість проходження індивідуальної усної 

співбесіди вступник може подати результати 

зовнішнього незалежного оцінювання (2019 - 

2021 років у будь-яких комбінаціях) або 

національного мультипредметного тесту. У 

такому разі конкурсний бал вступника 

визначається за формулою з підвищенням на 

25 відсотків. Порадьтесь з приймальною 

комісією.  

Інші категорії вступників 

 

Вступники, які вступають на основі на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра або будь-якого 

ступеня вищої освіти, проходять 

конкурсний відбір  на основі розгляду  

ЛИШЕ мотиваційних листів. 
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