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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)/( К1+ К2+ К3) + ОУ  або 

КБбак=ТК; 

де: 
П1, П2,П3– оцінки з першого, другого та третього предметів; 
Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії 

України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в 
додатку 3, таблиця 3.1, 3.2, 3.3  до цих Правил відповідно; 

ТК – оцінка творчого конкурсу ; 
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КНУБА за 

шкалою від 0 до 10 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця Д.2.1 додатка 2). Якщо 
конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що 
дорівнює 200; 

К1, К2, К3  – невід’ємні вагові коефіцієнти, сума яких для кожної конкурсної 
пропозиції має дорівнювати 1, (див. додаток 4 таблицю 4.6.). 

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) 
коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток, причому: 
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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; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7.2 Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з 
скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра за формулою:  

КБбак= 0,5*П1+0,5*П2(ТК) 


