VІ. Організація та проведення конкурсного відбору
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали
сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних
іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики або
історії України ї за вибором університету (другий предмет), загальноосвітнього
предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (на вибір з двох
предметів) (третій предмет) відповідно до Додатку 5.
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з
урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних
працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання
для здобуття ступеня магістра (Додаток 4) зараховуються:
– результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових
випробувань;
– для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового
вступного випробування з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі
складові: тест з права; тест загальної навчальної правничої компетентності; тест
з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється
відповідно до законодавства.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
3. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа
про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів
(Додаток 8), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Державного
ВНЗ «НГУ» для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на
спеціальності (спеціалізації), зазначені переліку спеціальностей (Додаток 6).
Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції
має дорівнювати 1.

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». У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в
12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок
встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади Державного ВНЗ «НГУ» для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з
спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (Додаток 6) до Правил
прийому нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього
незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в
університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток,
причому:
РК дорівнює 1,01 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів
у місті Дніпро;
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності
(спеціалізації), які передбачені в додатку 6, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених
пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в
інших випадках.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він
встановлюється таким, що дорівнює 200.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому
значенню.
При різній кількості складових в конкурсному балі повинен
дотримуватись принцип рівності прав вступників.
4. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання за результатами апеляцій, Приймальна комісія, після
відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в
документацію, перераховує конкурсний бал.
5. Результати вступних іспитів та фахових випробувань для вступників
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра
на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання) (Додаток 3) конкурсний бал визначається
сумою показників:

– середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста;
– оцінка фахового випробування;
– оцінка вступного іспиту з української мови за професійним
спрямуванням.
Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 124
бала, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в
конкурсі.
7. Особи, які вступають до Державного ВНЗ «НГУ» для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до п.2 розділу ІІІ цих Правил
складають додаткове вступне випробування зі спеціальності.
Особи, які набрали у вступному випробуванні менш як 150 балів,
позбавляються права участі в наступному вступних випробуваннях та в
конкурсі.
8. Конкурсний бал особи, яка бере участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*Д,
де П1 – оцінка фахового випробування; П2 – оцінка вступного іспиту з
іноземної мови; Д – середній бал додатка до диплома за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем) бакалавра (за умови його відсутності середній бал
додатка до диплома про вищу освіту); К1 = 0,5; К2 = 0,4; К3 = 0,1.
Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 124
бала, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в
конкурсі.
9. Оцінки з документа про вищу 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 200бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа,
обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали,
наведеною у Додатку 8 до цих Правил.
10. Конкурсний відбір осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,
ступінь магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки) за гуманітарним та економічним спрямуваннями у
межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться за результатами
вступних іспитів з української мови за професійним спрямуванням, іноземної
мови, інтегрованого іспиту з історії України та правознавства з урахуванням
середнього бала додатка до диплома бакалавра (за умови його відсутності
середнього бала додатка до диплома про вищу освіту) за умови, що академічна
різниця не перевищує встановлену нормативними документами університету її
кількість.
Результати випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою. Середній
бал додатка до диплома переводиться у 200-бальну шкалу.
11. Конкурсний відбір осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,
ступінь магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

(напрямом підготовки) за природничо-математичним та інженерно-технічним
спрямуваннями у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться за
результатами вступних іспитів з української мови за професійним
спрямуванням, іноземної мови, інтегрованого іспиту з математики та фізики з
урахуванням середнього бала додатка до диплома бакалавра (за умови його
відсутності середнього бала додатка до диплома про вищу освіту) за умови, що
академічна різниця не перевищує встановлену нормативними документами
університету її кількість.
Результати випробувань оцінюються за шкалою за 200-бальною шкалою.
Середній бал додатка до диплома переводиться у 200-бальну шкалу.
12. Конкурсний відбір осіб, які не менше одного року здобувають ступінь
бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу (крім спеціальностей 035 філологія (напряму
підготовки 6.020303 філологія) та 081 право (напряму підготовки 6.030401
правознавство)) проводиться за результатами вступних іспитів з української
мови, іноземної мови, іспиту з математики з урахуванням середнього бала
документа про повну загальну середню освіту за умови, що академічна різниця
не перевищує встановлену нормативними документами університету її
кількість.
13. Конкурсний відбір осіб, які вступають на програму підготовки
офіцера запасу за військово-обліковими спеціальностями здійснюється
відповідно до «Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу»,
затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства
освіти та науки України від 14.12.2015 р. № 719/1289.
14. Конкурсний відбір іноземців для здобуття ступеня бакалавра
проводиться за результами співбесіди з конкурсних предметів, що передбачені
для вступу на відповідну спеціальність.
Конкурсний відбір іноземців для здобуття ступеня магістра проводиться
відповідно до пункту 8 цього розділу Правил прийому.
15. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії проводиться відповідно до «Правил прийому до аспірантури та
докторантури Державного вищого навчального закладу «Національний
гірничий університет» в 2017 році» (Додаток 10).
16. Розподіл за спеціалізаціями (освітніми програмами) осіб, які
зараховані на основі повної загальної середньої освіти на конкурсну
пропозицію, яка поєднує декілька спеціалізацій (освітніх програм), проводиться
після завершення другого курсу навчання на конкурсній основі.
Конкурсний бал визначається сумою показників:
– конкурсний бал, за яким здійснювався прийом на перший курс
відповідного року набору;
– середній бал з оцінок екзаменаційно-залікових відомостей за два роки
навчання.
17. Переведення на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, студентів, які навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, здійснюється ректором університету на конкурсній основі.

Конкурсний бал визначається як середній бал з оцінок екзаменаційнозалікових відомостей за попередній період навчання.
Для конкурсного відбору осіб, які мають однаковий конкурсний бал, у
випадку, коли кількість місць менша, ніж претендентів на переведення на
навчання за кошти державного бюджету додатково враховуються: наукові та
творчі досягнення, участь у громадському житті інституту/факультету, відгук
органів студентського самоврядування та рекомендація випускової кафедри.
Додаткові конкурсні показники затверджуються відповідним протоколом
конкурсної комісії.

