
 

7.7. Конкурсний бал розраховується: 
7.7.1. Для вступу на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти за формулою: 

КБбак=К1*П1+К2*П2+ К3*П3+К4*А+ К5*МЛ +К6*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 (за шкалою 100-200); 
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); 

МЛ  - оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200 (таблиця 
Д.4.6 додатка 4); 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КНУБА за 
шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (таблиця Д.2.1 
додатка 2); 

К1, К2, К3, К4, К5, К6– невід’ємні вагові коефіцієнти, сума яких для кожної 
конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

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.4.6 
додатка 4. 

Оцінки з документа про повну загальну середню 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 (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 та переможцям чемпіонатів Європи  та чемпіонатів Світу з 
олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, 
чемпіонатів України з олімпійських видів спорту під час вступу на навчання  на 
спеціальність  017 «Фізична культура і спорт» останній доданок 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 з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, 
місця їх проведення, зайнятого місця та результату. 

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 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний 
бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 
Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО. 

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), передбачені в Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка (додаток 2), та 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 (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка та 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 органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 
року №207. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 Правил 
прийому, поданої в паперовій формі, затверджує його свої рішенням і вносить 
інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі 
приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її сканованої 
копії (фотокопії). 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають в селі без 
реєстрації не застосовується. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він 
встановлюється таким, що дорівнює 200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


