
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої 
освіти здійснюється: 

вступ на основі БСО – за результатами співбесіди для вступу на місця 
державного замовлення, для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб – на основі розгляду мотиваційних листів; 

вступ на основі ПЗСО, КР – для вступу на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів; 

вступ на основі НРК5, НРК6, НРК7 для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю у межах 
вакантних місць ліцензованого обсягу за умови, що академічна різниця не 
перевищує встановлену нормативними документами закладу освіти її кількість 
– на основі розгляду мотиваційних листів; 

вступ осіб, які мають повну загальну середню освіту та здобувають 
освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, ступінь вищої 
освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план – на основі розгляду мотиваційних листів (Додаток 2). 

2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 
мотиваційних листів), який розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

3. Конкурсний бал для вступу на основі БСО на місця державного 
замовлення визначається як оцінка співбесіди: 

КБ = УС, 
де  УС – оцінка співбесіди, яка може включати до десяти додаткових балів за 
успішне закінчення підготовчих курсів відокремленого структурного 
підрозділу НТУ «Дніпровська політехніка» для вступу до нього. 

Розрахунок додаткової кількості балів слухачам, що закінчили підготовчі 
курси визначається за формулою: 

, де  А – максимальний бал відповідно до Правил прийому 
за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу (А 
= 10); Сі – підсумкова оцінка з і-тої дисципліни; m – кількість 
дисциплін, що вивчались (m = 2). 

6. Розподіл за освітніми програмами на конкурсну пропозицію, яка 
поєднує декілька освітніх програм, проводиться не раніше п’яти місяців після 
початку навчання на конкурсній основі. 

Конкурсний бал визначається як середній бал з оцінок екзаменаційно-
залікових відомостей за попереднє навчання. 

8. Програми співбесід затверджує Голова Приймальної комісії НТУ 
«Дніпровська політехніка» не пізніше, ніж через місяць після набуття чинності 
Порядком. 

Програми співбесід оприлюднюються на вебсайті відокремленого 
структурного підрозділу НТУ «Дніпровська політехніка». У програмах мають 
міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. 

Вимоги до мотиваційних листів затверджує Голова Приймальної комісії 
НТУ «Дніпровська політехніка» та оприлюднюються на вебсайті 
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відокремленого структурного підрозділу НТУ «Дніпровська політехніка» 
(Додаток 4). 

Відокремлений структурний підрозділ НТУ «Дніпровська політехніка» 
проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та 
забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому 
з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений). 

9. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 
приймальної комісії) 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 конкурсному 
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не 
допускається. 

10. Відповідно до положення про Апеляційну комісію Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка», апеляції щодо вступних 
випробувань, які проводяться в формі співбесіди не розглядаються. 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 
конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.  

12. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування на 
певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для 
участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої 
передбачено проходження такого самого вступного випробування, в цьому 
закладі освіти. 

13. Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи 

співбесід, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що 

складається акт. 


