Розрахунок конкурсного балу
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ
7.1. 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, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених
цими Правилами випадках (таблиця Д.4.5. додатку 4). У 2018 році приймаються
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років,
крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з
цих мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання 2018 року;
7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Правил прийому, зазначених в п.7.7.
7.3. 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, творчих конкурсів з трьох конкурсних предметів
(таблиця Д.4.5. додатку 4)..
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право
подати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на свій розсуд.
Конкурсний бал розраховується:
192.3.6.
Для вступу на навчання на перший курс для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
7.4.

КБ  К1  П1  К2  П2  К3  П3  К4  А  К5  ОУ
де:
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього
предмета або творчого конкурсу;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в
шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення (таблиця
Д.3.1 додатка 3);
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів КНУБА за шкалою від 100
до 200 балів при вступі на спеціальності (таблиця Д.3.1. додатка 3);
К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти.
Значення вагових коефіцієнтів, а також мінімальні значення кількості балів
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) з
конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі наведені
в таблиці Д.4.5. додатку 4.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5бальною 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 (таблиця Д 3.2 додатку 3).
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України,
чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор
зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором
вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок (К5×ОУ)
встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
При вступі до КНУБА остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК)
та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальності
(предметні спеціальності, спеціалізації), які зазначені в таблиці 1 додатка 2 цих
Правил, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня
завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в
інших випадках.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється
таким, що дорівнює 200.

КБ  ГК  СК  200
7.7 Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих
балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче
мінімально встановленого бала 140 (таблиця Д.4.5. додатку 4) на одній з них,
не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному
відборі на навчання.
7.8 Програми співбесід затверджуються ректором університету не
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
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.
Ректор затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який
включає структуру підсумкового балу.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ректором не
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих
конкурсів оприлюднюються на веб-сайті університету.
7.9 Програми творчих конкурсів для вступу за спеціальностями
022 «Дизайн»,
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» передбачає виявлення
здібностей абітурієнта до засвоєння програми ступеня бакалавра відповідних
спеціальностей. Для спеціальності «Архітектура та містобудування» творчий
конкурс складається з таких розділів: рисунок, композиція, графіка-креслення.

Для спеціальностей «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» та «Дизайн» творчий конкурс складається з таких розділів:
рисунок, живопис, композиція.
Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо уміння
зображувати на аркуші паперу образотворчими засобами реальні об’єкти
(рисунок), відтворювати за уявою об’єкти (композиція), відтворювати
колористу гаму постановки (живопис) та креслити об’єкти за установленими
правилами (графіка-креслення).
Творчий конкурс за розділом «Рисунок» передбачає виконання за п’ять
астрономічних годин постанови з натури на білому папері формату A3.
Творчий конкурс за розділом «Живопис» передбачає виконання за п’ять
астрономічних годин постанови з натури кольоровими акварельними фарбами
на білому папері формату A3.
Творчий конкурс за розділом «Композиція» виконується кольоровими олівцями
на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.
Творчий конкурс за розділом «Графіка-креслення» виконується графітними
олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.
7.10 Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі
в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.

