VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних
випробувань:
– для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі
вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та цими Правилами
прийому випадках;
– для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або вступних
іспитів у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника, або співбесіди в
передбачених цими Умовами випадках.
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2018, 2019,2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет
встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів
2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або
іспанська) на власний розсуд;
– для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника – у формі у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з
української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;
– в інших випадках – у формі вступних іспитів.
2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої
освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з української
мови (перший предмет) та математики (другий предмет).
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів)
зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з
української мови (перший предмет), математики (другий предмет).
5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступного
іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
6. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти 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, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці
переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за
12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (Додаток 4); ОУ – бал за успішне

закінчення підготовчих курсів відокремленого структурного підрозділу НТУ
«Дніпровська політехніка» для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.
Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 – 200.
Розрахунок додаткової кількості балів слухачам, що закінчили підготовчі
курси проводиться за формулою:
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Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, за умови їх
проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них
приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.
Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал
множиться на сільський коефіцієнт (далі – СК) шляхом його множення на їх
добуток. СК дорівнює 1,05.
СК для осіб що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13
до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016
року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію до ЄДЕБО.
Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється
таким, що дорівнює 650.
2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за
формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з
української мови. Замість результатів з української мови можуть
використовуватися результати з української мови і літератури. У 2021 році
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019,
2020 та 2021 років; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання,
вступного іспиту з математики; А – середній бал документа про повну загальну
середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до
Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (Додаток 4),
ОУ – бал за успішне закінчення, підготовчих курсів закладу освіти для вступу
до нього за шкалою від 0 до 50 балів.
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 закладу (А = 50); Сі – підсумкова оцінка з і-тої
дисципліни; m – кількість дисциплін, що вивчались (m = 2).
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал
вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.
Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної
середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу
конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його
множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13
до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня
2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній
формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі
його сканованої копії (фотокопії).
Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється
таким, що дорівнює 650.
3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з
української мови. Замість результатів з української мови можуть
використовуватися результати з української мови і літератури. У разі подання
результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне
вступне випробування підвищується на 25 відсотків. У 2021 році приймаються
|сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021
років; П2 – оцінка фахового вступного випробування; ОУ – бал призерам
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з професій.
Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 – 200.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2020 року останній
доданок встановлюється рівним 100.
7. Для конкурсного відбору осіб, які осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступені бакалавра,
магістра, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого

обсягу конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних
випробувань з української мови та математики з урахуванням середнього балу
додатка до диплома про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, за
умови, що академічна різниця не перевищує встановлену нормативними
документами закладу освіти її кількість.
8. Переведення на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, студентів, які навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, здійснюється відповідно до «Положення про переведення
студентів на вакантні місця державного замовлення у Національному
технічному університеті «Дніпровська політехніка», затвердженому Вченою
радою НТУ «Дніпровська політехніка» (протокол №2 від 08 грудня 2020 року).
9. Оцінки з документа про базову або 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 базову або повну загальну середню освіту
його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
10. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
11. Програми вступних іспитів та співбесід затверджуються головою
Приймальної комісії НТУ «Дніпровська політехніка» освіти не пізніше ніж 31
березня відповідного року вступної кампанії.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково
оприлюднюються на вебсайтах відокремлених структурних підрозділів
НТУ «Дніпровська політехніка». У програмах мають міститися критерії
оцінювання підготовленості вступників.
12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів,
до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка».
14. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших
конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з
конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за
результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення
Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують
конкурсний бал.

15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в цьому закладі освіти.

