VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
– для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступних іспитів 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
з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на
власний розсуд;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі
єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного
випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, або
вступних іспитів в передбачених Умовами та цими Правилами прийому
випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної
мови, складеного у 2020 та 2021 роках, кожного блоку єдиного фахового
вступного випробування, складеного у рік вступу);
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими
спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім
випадків, передбачених Умовами та цими Правилами прийому), складеного у
2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього
незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених Умовами та
цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років;
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 повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів.
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в Додатку 3.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має
право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання

для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:
– результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного
іспиту у випадках, передбачених у пункті 13 розділу VIII цих Правил прийому;
– результати єдиного фахового вступного випробування з права та
загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з
права та тест загальної навчальної правничої компетентності або вступного
іспиту у випадках, передбачених у пункті 13 розділу VIII цих Правил прийому;
2) для вступу на інші спеціальності:
– результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного
випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами
прийому);
– результати фахового вступного випробування;
5. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100 – 200); А –
середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у
шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою, в шкалу 100 – 200; К1, К2, КЗ, К4 – невід’ємні вагові коефіцієнти.
Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для кожної конкурсної пропозиції має
дорівнювати 1 (Додаток 3).
Оцінка за мотиваційний лист не використовується при розрахунку
конкурсного бала.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту (про вищу 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 I-III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час
вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (Додаток 5), останній доданок встановлюється рівним 10, а
якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється
таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з
ЄДЕБО.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади НТУ «Дніпровська політехніка» для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі
спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається
особлива підтримка, нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката

зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при
розрахунку конкурсного бала в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за
предмет. Всеукраїнські олімпіади університету проводяться відповідно до
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня
2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня
2017 року за № 16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток,
причому:
РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій університету;
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;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у
рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей,
спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі
необхідності), згідно з додатком 13 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.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації не застосовується.
Приймальна комісія університету здійснює перевірку відповідності
довідки додатку 13 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 Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в
електронній формі приймальна комісія здійснює відповідної довідки на підставі
його сканованої копії (фотокопії).
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200,
то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не
може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне
управління та адміністрування», для спеціальностей галузі знань
29 «Міжнародні відносини».
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,25*П2 + 0,5*ПЗ,

де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ – оцінка
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
Особи, які набрали на фаховому вступному випробуванні менш як
124 бала, позбавляються права участі в конкурсі.
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
081 «Право» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,5*П2 + 0,25*ПЗ,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100
до 200 балів), П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з
права (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ – оцінка єдиного фахового
вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих
компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів).
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші
спеціальності за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,25 * П1 + 0,75 * П2,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100
до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від
100 до 200 балів).
Особи, які набрали на фаховому вступному випробуванні менш як
124 бала, позбавляються права участі в конкурсі.
5. Конкурсний відбір осіб на другий (третій) курс, які здобули ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста, ступінь магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю за гуманітарним та економічним спрямуваннями у межах
вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться за результатами вступних
іспитів з української мови за професійним спрямуванням, інтегрованого іспиту
з історії України та правознавства 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.
6. Конкурсний відбір осіб на другий (третій) курс, які здобули ступінь
(освітньо-кваліфікаційний 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, інтегрованого іспиту з математики та фізики 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.
7. 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 з переметів
встановлених для вступу на перший курс відповідної спеціальності (згідно з
цими Правилами прийому) та з урахуванням середнього бала документа про
повну загальну середню освіту за умови, що академічна різниця не перевищує
встановлену нормативними документами університету її кількість.
10. 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.
11. Конкурсний відбір іноземців для здобуття ступеня бакалавра
здійснюється за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів, що
передбачені для вступу на відповідну спеціальність.
Конкурсний відбір іноземців для здобуття ступеня магістра здійснюється
за результатами вступних випробувань з фаху та мови навчання. Конкурсний
бал визначається відповідно до підпунктів 3 – 4 пункту 6 цього розділу.
12. 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 2021 році» (Додаток 7).
13. 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.
14. 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 університету (протокол від 08 грудня 2020 року № 2).
15. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись
принцип рівності прав вступників.
16. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть
змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах університету (за
умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

