
Формування конкурсного бала вступника 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ПЗСО за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого 

конкурсу (для спеціальності 022 «Дизайн») розраховується за формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ  

або КБ = ТК, 

 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для 

вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (предметні 

спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

(додаток 4). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200; 

ТК – оцінка творчого конкурсу (для спеціальності 022 «Дизайн»). 

 

Конкурсний бал для вступу на навчання на перший курс для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів 

розраховується за формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3), 

 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. 

 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту 

України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором 

вступника. 

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських 

видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з 

олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня 

освіта (Фізична культура)» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал 

вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом 

(грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із визначенням власного 



прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та 

результату. 

 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та 

сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

– РК дорівнює 1,00; 

– ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності 

(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (додаток 4), та 1,00 в інших випадках. 

Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200.  

Творчий конкурс при вступі на спеціальність 022 «Дизайн» проходить дистанційно. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001. 

 


