
X. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ КОНКУРСНОГО БАЛА  
ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ БАЗОВОЇ ТА 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

10.1. Порядок обчислення конкурсного бала (КБ) вступника на базі 
повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста здійснюється відповідно цих Правил: 

За умови подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з 
двох предметів 
КБ = К1∙С1 + К2∙С2 + 0,05∙А + 0,05∙Д1      (1) 

За умови подання сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 
одного предмету та проходженні творчого конкурсу 
КБ = К1∙С1 + К3∙ТФ1 + 0,05∙А + 0,05∙Д1       (2) 

За умови подання сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 
одного предмету та проходженні конкурсу фізичних здібностей 
КБ = К1∙С1 + К3∙((ТФ1+ ТФ2)/2) + 0,05∙А + 0,05∙Д1     (3) 

де К1, К2 – вагові коефіцієнти, що встановлені цими Правилами і 
зазначені у додатку А5; 

 С1, С2 – бали, одержані вступником при проходженні 
зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що 
визначені у додатку А5 до цих Правил; 

 ТФ1, ТФ2 – бали, одержані вступником при проходженні першого і 
другого туру конкурсу творчих або фізичних здібностей, 
що визначені у додатку А5 до цих Правил; 

 А – середній бал документа про повну загальну середню 
освіту, переведений у 200-бальну шкалу відповідно 
додатку 8 до Правил; 

 Д1 – додаткові бали порядок визначення, яких зазначено у 
пункті 10.3 цих Правил. Кількість балів зазначено у 
додатку 7 до Правил. 

10.2. Порядок обчислення додаткового балу за особливі успіхи (Д1): 
10.2.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до 
конкурсного бала додатково нараховуються бали за умови, якщо вони 
вступають на спеціальності, для яких є вступне випробування з предмета 
(див. додатки А4, А5), з якого вони є призерами.  

10.2.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) 
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали 
відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. 



Відповідність секцій напрямам підготовки визначає додаток 2 до Умов 
прийому. 

10.2.3. Порядок обчислення кількості додаткових балів та величина 
додаткового балу зазначені у додатку 7 до Правил. 

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище 
підстав. 
 


