
V. Організація і проведення конкурсу 

1. Приймальна комісія Державного ВНЗ «НГУ» допускає до участі у 
конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної 
загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (див. додаток 12.5). 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за 
переліком, наведеним у додатку 12.5 до цих Правил. 

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. 
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 
сертифікатів з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього 
бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, 
помножених на вагові коефіцієнти, та додаткових балів, передбачених 
Правилами прийому до ДГТ Державного ВНЗ «НГУ» (див. додаток 12.5). 

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 
подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є 
обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VI цих Правил  

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється 
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала 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, наведеною в додатку 12.8 до цих Правил. 

4. За успішне закінчення підготовчих курсів ДГТ Державного ВНЗ 
«НГУ», обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних 
годин та строк навчання – не менше трьох місяців, для вступу до ДГТ 
Державного ВНЗ «НГУ» на природничо-математичні та інженерно-технічні 
спеціальності (див. додаток 12.7) нараховуються додаткові бали в розмірі 5 
відсотків від конкурсного бала. 

5. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 4 цього розділу і 
нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною 
комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в 
конкурсі. 

6. 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 вступних 
екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та 
додаткових балів у передбачених цими Правилами випадках. Середній бал 



документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з 
округленням до десятих бала 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». 

7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня кваліфікований робітник за спорідненою спеціальністю вступають для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
встановлюється вступне випробування – екзамен з фаху.  

8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня кваліфікований робітник вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється 
як сума балів результатів вступного екзамену, середнього бала документа про 
повну загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими 
Правилами випадках. Середній бал документа про освіту обчислюється за 12-
бальною шкалою. Оцінки з документа про освіту, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 
«5» відповідає «12». Середній бал за 12-бальною шкалою переводиться у 200-
бальну шкалу за таблицею відповідності (див. додаток 10.8 до цих Правил). 

9. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія за 
умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може 
встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти 
оцінюється за 200-бальною шкалою, на основі базової середньої освіти – за 12-
бальною шкалою і зараховується замість бала сертифіката з української мови та 
літератури. 
 


