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Зміни до Правил прийому до структурних підрозділів Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році
1. У пункті 1 розділу «II. Терміни та поняття» абзац шостий викласти
у такій редакції:
«квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка
може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на
основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної
(професійно-технічної освіти) осіб, місцем проживання яких є тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за
№ 907/29037 (далі – наказ № 697);».
2. Пункт 5 розділу «ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста» викласти в такій редакції:
«5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які
переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.».
3. Друге речення абзацу третього пункту 1 розділу «ІV. Джерела
фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста» викласти в такій редакції:
«Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття
вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року №673.».
4. Розділ «VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення»
4.1. абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«Для вступу на основі базової загальної середньої освіти конкурсний
бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,
де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка
вступного іспиту з математики; А – середній бал документа про базову
загальну середню освіту, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів
структурного підрозділу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при
вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (Додаток 4). Оцінки вступних іспитів виставляються за
12-бальною шкалою».
4.2. пункту 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
Розрахунок додаткової кількості балів слухачам, що закінчили
підготовчі курси проводиться за формулою:
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де
А – максимальний бал відповідно до Умов за
успішне закінчення підготовчих курсів навчального
мах Ci
закладу для вступу до нього при вступі на спеціальності,
і
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка, (А = 4); Сі – підсумкова оцінка з і-тої дисципліни; m –
кількість дисциплін, що вивчались (m = 2)».
4.3. У зв’язку з цим абзаци другий – третій, вважати відповідно
абзацами третім – четвертим.
4.4. доповнити пунктом 18 такого змісту:
«18. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для
конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у
межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими
вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть
змінювати спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за
умови збігу конкурсних предметів та за наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).».
5. У розділі «IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста»:
5.1. пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну
конкурсну пропозицію:
діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій слідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції
Гідності;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;
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військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою
особою під час виконання ним обов'язків військової служби.»;
5.2. пункт 10 після слів «внутрішньо переміщених осіб» доповнити
словами «, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії
зіткнення».
6. Абзац сьомий пункту 3 розділу «XІV. Переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних, юридичних осіб» виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами
сьомим, восьмим.

Відповідальний секретар
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А.В. Кожевников
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