VІ. Організація та проведення конкурсного відбору
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови
(перший предмет), математики (другий предмет).
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного
оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури
(перший предмет), математики (другий предмет).
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати
вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
4. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування
та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додаткових балів за особливі успіхи та/або за
успішне закінчення підготовчих курсів:
– вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу;
– додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів у цьому
навчальному закладі, до якого вступає особа, згідно Додатку 6:
на основі базової загальної середньої освіти становить 2 бала;
на основі повної загальної середньої освіти становить 20 балів.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.
5. 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.
6. Для конкурсного відбору осіб, які осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста 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 освітньокваліфікаційний рівень, за умови, що академічна різниця не перевищує
встановлену нормативними документами навчального закладу її кількість.

7. Переведення на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, студентів, які навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, здійснюється 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 навчального закладу, відгук
органів студентського самоврядування та рекомендація куратора. Додаткові
конкурсні показники затверджуються відповідним протоколом конкурсної
комісії.

