
VII.   ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

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

середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох 

предметів, визначених у додатку А4 до цих Правил. Один з предметів може 

замінюватись творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну 

спеціальність (спеціалізацію).   
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7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної 

середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів 

творчих конкурсів, вступних іспитів, середнього бала документа про базову 

загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи та/або за 

успішне закінчення підготовчих курсів Університету. Середній бал документа 

про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням 

до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову 

загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються 

таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". 
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У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову 

середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1. 
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7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на другий курс (з нормативним строком навчання) 

до Коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з двох предметів.  

Один з предметів може замінюватись творчим конкурсом, якщо він 

передбачений для вступу на певну спеціальність. 
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Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. 

7.4. 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 



 2 

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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7.5. При вступі на другий курс (з нормативним строком навчання) на 

основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, 

передбачених розділами VIII, XІ цих Правил. 

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

Українського центру оцінювання якості освіти з російської мови і літератури, 

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.  
 


