
VII.   ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до Університету, зараховуються бали сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих 

конкурсів): 

 з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра.  
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Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. 

Університет може запропонувати вступнику можливість вибору одного з 

предметів, крім обов’язкового. 
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Один з предметів може замінюватися творчим конкурсом (у тому числі 

серед предметів, які запропоновані вступникам на вибір), якщо творчий 

конкурс передбачений для вступу на певну спеціальність. 
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7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за 

кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або 

фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа 

(додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі 

успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Університету, 

помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до 

Університету. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи 

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Університету нараховуються з 

урахуванням коефіцієнтів відповідно до розділу Х цих Правил. Середній бал 

документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з 

документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній 

бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 8 до 

цих Правил. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 100. 
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7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 

подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є 

обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, XІ, XІІ цих Правил. 

7.4. Особи, які не атестовані з української мови, подають сертифікат 

Українського центру оцінювання якості освіти з російської мови і літератури, 
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оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень (складають вступний іспит з російської мови і літератури). 

Для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується 

замість балів сертифіката з української мови та літератури.  

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал 

обчислюється, як сума результату: 

 фахового випробування,  

 вступного екзамену з іноземної мови,  

 середнього балу додатка до документа про освіту за попередній 

освітньо-кваліфікаційний рівень, на підставі якого здійснюється вступ. 

Результати фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови 

оцінюються за 100-бальною шкалою. Середній бал додатка до документа про 

раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на підставі якого 

здійснюється вступ обчислюється за 100-бальною шкалою наведеною у додатку 

9 до цих Правил та вноситься до Єдиної бази. 

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на другий (третій) 

курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття 

ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється, як сума балів: 

 результату фахового випробування, 

 середнього балу додатка до документа про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, на підставі якого здійснюється вступ.  

Результати фахових випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на підставі якого здійснюється вступ обчислюється за 

100-бальною шкалою наведеною у додатку 9 до цих Правил та вноситься до 

Єдиної бази. 

7.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне 

випробування. Результати вступного випробування оцінюються за шкалою 

«склав / не склав». Вступник, який одержав оцінку «не склав» до інших 

вступних випробувань не допускається і вибуває з участі у конкурсі. Для 

вступників, які одержали оцінку «склав» конкурсний бал обчислюється згідно 

п. 7.5 цих Правил. 

7.8. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також є чемпіонами і призерами 

Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, за спеціальностями в 

галузі фізичної культури та спорту зараховуються по 200 балів з двох предметів 
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(у тому числі творчого конкурсу, якщо він передбачений для вступу на певну 

спеціальність (спеціалізацію)). 
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