
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у 
передбачених цими Правилами прийому та Порядком випадках: 

– для вступу на навчання для здобуття бакалавра, – у формі НМТ або 
ЗНО, Еgzamin maturalny (далі – матуральний іспит) для громадян Республіки 
Польща, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних 
листів у передбачених цими Правилами прийому випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра – у формі ЄВІ, 
ЄФВВ, фахового іспиту, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду 
мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках. 

У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з 
особливими освітніми потребами університет забезпечує відповідні умови для 
проходження ними співбесід, фахових іспитів та вступних іспитів для 
іноземців. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 
мотиваційних листів) відповідно до цих Правил прийому та Порядку. 

3. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали): 

НМТ 2023 року, 
або НМТ 2022 року, 
або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, 

третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, 
або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий 

предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5; 
матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, 

математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або 
біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для 
громадян Республіки Польща; 

вступного іспиту для іноземців з предметів: математика, фізика та 
іноземна мова. 

Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ 
української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, 
хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з 
відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо 
різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів. 

У передбачених цими Правилами прийому випадках результати 
співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість результатів НМТ. 

Переведення тестових балів НМТ, ЄВІ, результатів матурального іспиту 
до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць наведених у додатку 5. 
Переведення тестових балів ЄФВВ до шкали 100-200 здійснюється відповідно 
до таблиць, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком 



спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6), 
використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів. 

4. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали): 

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне 
управління та адміністрування», 29  «Міжнародні відносини»: 

– ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року; 
вступного іспиту для іноземців: фаховий іспит та іноземна мова. 
У передбачених цими Правилами прийому випадках замість результатів 

ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної 
мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту; 

2) для вступу на інші спеціальності: 
ЄВІ 2023 року та фахового іспиту; 
вступного іспиту для іноземців: фаховий іспит та іноземна мова. 
У передбачених цими Правилами прийому випадках замість результатів 

ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної 
мови. 

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка, використовуються тільки 
результати розгляду мотиваційних листів. 

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими 
Правилами прийому передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім 
спеціальності 081 «Право») вступниками на основі НРК7 можуть за їх вибором 
або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або замість результатів ЄВІ (обох 
компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, 
замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту.  

5. Конкурсний бал розраховується: 
1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, 
матурального іспиту (у передбачених цими Правилами прийому випадках) за 
такою формулою: 
Конкурсний бал (КБ) = (К1 х ПІ + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + КЗ) + ОУ 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. 
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів 

НТУ «Дніпровська політехніка» для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 
балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал 
вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 
200. За результатами навчання на підготовчих курсах НТУ «Дніпровська 
політехніка» Міжгалузевим інститутом безперервної освіти видається 
сертифікат. 



Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної 
спеціальності (спеціалізації) визначені в додатку 3 до цих Правилами прийому. 

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за 
такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х ПІ + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) /(К1 + К2 + КЗ), 
де ПІ, П2, ПЗ – оцінки з першого, другого та третього предметів. 
Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної 

спеціальності (спеціалізації) у визначеній в Правилах прийому одній з 
комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для 
відповідної спеціальності (спеціалізації, конкурсної пропозиції) та джерела 
фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти. 

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття бакалавра  на основі 
НРК5 за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів за такою 
формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х ПІ + К2 х П2) / (К1 + К2), 
де ПІ, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і 

література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або 
біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів. 

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності 
(спеціалізації) визначені в додатку 3 до цих Правил прийому. Ваговий 
коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з 
історії України. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 
(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 
1,00; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на 
спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках;  

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 
то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного 
бала для цієї категорії вступників. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 
28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». 

4) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі НРК6: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 х ПІ + 0,2 х П2 + 0,6 х ПЗ, 
де  ПІ – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ; 
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ; 
ПЗ – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених цими 

Правилами прийому випадках. 



Особи, які набрали на фаховому іспиті менш як 124 бала, позбавляються 
права участі в конкурсі. 

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного 
бала для цієї категорії вступників. 

5) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі НРК7 (відповідно до абзацу 11 пункту 5 розділу VІІ): 

Конкурсний бал (КБ) = 0,4 х ПІ + 0,6 х П2, 
де  ПІ – оцінка співбесіди з іноземної мови; 

П2 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених цими 
Правилами прийому випадках. 

6. Розподіл за освітніми програмами на конкурсну пропозицію ступеня 
бакалавра, яка поєднує декілька освітніх програм, проводиться не раніше 
завершення першого 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 попереднє 

навчання. 
7. Розподіл за освітніми програмами на конкурсну пропозицію ступеня 

магістра, яка поєднує декілька освітніх програм, проводиться не раніше п’яти 
місяців після початку навчання на конкурсній основі. 

Конкурсний бал визначається сумою показників: 
– конкурсний бал, за яким здійснювався прийом на перший курс; 
– середній бал з оцінок екзаменаційно-залікових відомостей за попереднє 

навчання. 
8. Конкурсний відбір осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий 
курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання або НМТ з 
переметів встановлених для вступу на перший курс відповідної спеціальності 
(згідно з цими Правилами прийому) за умови, що академічна різниця не 
перевищує встановлений нормативними документами університету її обсяг. 

9. 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. 

10. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії та доктора наук проводиться відповідно до «Правил прийому до 
аспірантури та докторантури Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» в 2023 році» (Додаток 7). 

11. У випадку проведення конкурсного відбору з використанням 
мотиваційних листів НТУ «Дніпровська політехніка» проводить перевірку 
мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до 



результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення 
корупції (далі – уповноважений). 
 


