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І. Загальні положення

1 .У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

відбіркова комісія -  структурний підрозділ приймальної комісії, який 
виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі вищого 
навчального закладу;

вступне випробування -  перевірка рівня знань, умінь та навичок, 
здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться 
у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту або 
фахового випробування тощо;

вступний іспит -  оцінювання знань особи та здатності до опанування 
навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 
освіти;

вступник -  особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 
навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі -  Єдина база) -  
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал -  сума балів вступника, до якої входять результати 
вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до 
Умов та правил прийому на навчання до вищого навчального закладу для осіб, 
що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет -  навчальний предмет, рівень навчальних досягнень 
з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до 
Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету;

право на зарахування поза конкурсом -  право вступника, передбачене 
законом, щодо зарахування до Ужгородського торговельно-економічного 
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету без 
участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування -  право вступника на зайняття вищої 
позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками 
конкурсному балі;
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пріоритетність — заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 
1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається 
вибір спеціальності;

рейтинговий список вступників -  список вступників за черговістю 
зарахування на навчання за спеціальностями, що формується відповідно до цих 
Правил;

співбесіда -  перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до 
певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами 
якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до 
рейтингового списку;

технічна помилка -  описка, граматична помилка, яка допущена 
уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до 
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування -  форма вступного випробування для вступу на 
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України 
«Про зайнятість населення».

2. Підставою для оголошення прийому до Ужгородського торговельно- 
економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 
університету для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ 
№ 458597 від 05.08.2014 р. щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в 
порядку, установленому законодавством, та ухвалені педагогічною радою 
коледжу і затверджені Вченою радою університету Правила прийому (дивись 
додаток 1).

Правила прийому розроблені відбірковою комісією Ужгородського 
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно- 
економічного університету (далі -  відбіркова комісія) відповідно до Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі -  
Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04 листопада 2015 року за № 1351/27796 .

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим 
терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку 
визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на



другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в 
межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями 
(напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів 
підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

3. Фінансування підготовки фахівців в Ужгородському торговельно- 
економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного 
університету здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 
замовленням, за кошти державного бюджету);

за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у 
вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом 
категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової 
підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання 
цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти 
здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 
Ужгородському торговельно-економічному коледжі Київського національного 
торговельно-економічного університету на конкурсній основі відповідно до 
стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин 
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 
другою спеціальністю у коледжі, якщо вони за станом здоров’я втратили 
можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше 
кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної 
комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 
або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття 
певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території 
інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням 
місць у гуртожитках на час навчання.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають 
право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої
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освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету 
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, 
мають рівні права та обов’язки.

6. Прийом до Ужгородського торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється на конкурсній основі 
незалежно від джерел фінансування навчання.

Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу 
до коледжу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюються 
відповідно до Положення про студентський гуртожиток УТЕК КНТЕУ.

7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 
кількома спеціальностями ( напрямами підготовки).

II. Організація прийому до Ужгородського торговельно-економічного 
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

і . Організацію прийому вступників до Ужгородського торговельно- 
економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 
університету здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом 
директора коледжу, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з 
Положенням про відбіркову комісію УТЕК КНТЕУ, затвердженим вченою 
радою КНТЕУ у відповідності до Положення про відбіркову комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 
1085. Положення про відбіркову комісію оприлюднюється на веб-сайті.

2. Директор Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського 
національного торговельно-економічного університету забезпечує дотримання 
законодавства України, в тому числі Умов, Правил прийому до коледжу, а також 
відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.

3.Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу директором Ужгородського 
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно- 
економічного університету.

4.Рішення відбіркової комісії стосовно розподілу обсягу державного 
замовлення у межах ліцензійного обсягу за кожною спеціальністю повинно бути 
прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення коледжу обсягів 
державного замовлення.
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5.Усі питання, пов’язані з прийомом до Ужгородського торговельно- 
економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 
університету, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення 
відбіркової комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті коледжу, як 
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною 
формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною 
середньою освітою за результатами вступних випробувань.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти Ужгородський 
торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно- 
економічного університету має право приймати на вакантні місця другого курсу 
(з нормативним терміном навчання) або на перший курс (з скороченим терміном 
навчання) осіб, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділахУІІ, IX цих 
Правил.

3. Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету має право приймати за 
результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком 
навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця 
ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка 
визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року 
№ 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки 
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 
29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і 
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу
(див. додаток 2).

Коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання 
вступниками вимог, визначених розділами IV-VI та пунктом 1 розділу XIV цих 
Правил.

4. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку 
переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу 
допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної 
відпустки.
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5. Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету приймає на навчання 
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
відповідно до правил прийому.

Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу відповідно до правил прийому.

IV. Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Графік роботи відбіркової комісії:

День тижня Г одини
Понеділок 9 .0 0 -1 7 .0 0
Вівторок 9 .0 0 -1 7 .0 0
Середа 9 .0 0 -1 7 .0 0
Четвер 9 .0 0 -1 7 .0 0
П ’ятниця 9 .0 0 -1 7 .0 0
Субота 9 .0 0 -1 3 .0 0
Неділя Вихідний

Обідня перерва —13.00-14.00

День тижня Г одини
20 липня 9 .0 0 -1 8 .0 0
27 липня 9 .0 0 -1 8 .0 0
05 серпня 9 .0 0 -1 8 .0 0
06 серпня 9 .0 0 -1 3 .0 0
12 серпня 9 .0 0 -1 8 .0 0
10 серпня 9 .0 0 -1 8 .0 0

2. Прийом заяв та документів, проведення співбесід, вступних іспитів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової та 
повної загальної середньої освіти проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву 
від виробництва

вступники на основі
базової
загальної
середньої
освіти

повної
загальної
середньої
освіти

повної загальної середньої 
освіти

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають право складати 
вступні випробування або проходити 
співбесіду.

20 липня 
2016 року 
до 18. 00

20 липня 
2016 року 

до 18.00

20 липня 
2016 року

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які не складають вступні 
випробування.

27 липня 
2016 року 
до 18. 00

10 серпня 
2016 року



Строки проведення вступних 
випробувань та співбесід 2 1 - 2 7  липня 

2016 року
2 1 - 2 8  липня 

2016 року
2 1 - 2 8  липня 
2016 року

Оприлюднення рейтингових списків 
вступників

28 липня 
2016 року 
не пізніше 

12.00

01 серпня 2016 
року 

не пізніше 
12.00

01 серпня 2016 року

Закінчення терміну виконання вимоги 
до зарахування на місця державного 
замовлення

05 серпня 2016 року 
до 18.00 -

Закінчення терміну виконання вимоги 
до зарахування за кошти фізичних та 
юридичних осіб

10 серпня 2016 року 
до 18.00

-

Зарахування вступників:

за державним замовленням 06 серпня 2016 року 
не пізніше 12.00

не пізніше 
18 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних 
осіб

не пізніше 
12 серпня 2016 року

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Е тапи  вступ н ої к ом п ан ії Н авчання без в ідриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів 20 липня 2016 року до 18.00

Строки проведення вступних випробувань 21-27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингових списків 
вступників 01 серпня 2016 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних 
та юридичних осіб 12 серпня 2016 року
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V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі до коледжу

1.Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до 
Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету в паперовій або в електронній формі. 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії 
коледжу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста вступник може подати у паперовій формі до п’ятнадцяти заяв на 
п’ять спеціальностей. Заяви, подані на певну спеціальність (напрям підготовки) 
до коледжу за різними формами навчання вважаються фактом подання однієї 
заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, 
передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих 
заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 
уповноваженою особою відбіркової комісії у Єдиній базі безпосередньо під час 
прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Ужгородським 
торговельно-економічним коледжем Київського національного торговельно- 
економічного університету на підставі рішення відбіркової комісії до моменту 
включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за 
умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої 
подачі анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про 
своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову 
заяву на цю саму спеціальність до цього вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям 
підготовки), мову та форму навчання.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 
закону України «Про громадянство»);

свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або 
інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку -  для 
військовозобов’язаних;
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документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти 
(розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IX цих Правил), 
зарахування поза конкурсом (розділ X цих Правил) (за наявності); 

медичну довідку за формою 086-О (оригінал).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі 

за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти 
(розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IX цих Правил), 
зарахування поза конкурсом (розділ X цих Правил) (за наявності); 

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 
медичну довідку за формою 086-О або її копію.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами 
підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому 
документів, але не пізніше строків, установлених у розділі IV цих Правил, для 
прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування 
вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за 
кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі 
місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6. Вступник на основі повної загальної середньої освіти подає сертифікат 
зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків 
передбачених у розділах VII, IX цих Правил.

7. Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету не обмежує мінімальне 
значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмету, з яким 
вступник допускається до участі у конкурсі (дивись додаток 5).

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією 
коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що
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посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про 
приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією 
коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на 
участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 
році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

10. Відбіркова комісія коледжу здійснює перевірку достовірності даних, 
поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної 
бази.

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її 
своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до 
Єдиної бази.

11. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або 
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує 
дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування.

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті 
Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки 
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі 
за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти 
(розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IX цих Правил), 
зарахування поза конкурсом (розділи X цих Правил), першочергового 
зарахування (розділ XI цих Правил) фіксуються в заяві вступника і 
підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі -  Документ), обов'язковою є процедура 
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 
до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 
травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 
травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою
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продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку 
другого семестру першого року навчання його власника.

14. Відбіркова комісія Ужгородського торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету, до якого 
вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до 
інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

1. Відбіркова комісія коледжу допускає до участі у конкурсному відборі 
для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
які склали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів за 
переліком, що наведений у додатку 5.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 
середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 
сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних іспитів) відповідного рівня, 
середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню 
освіту та балів за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів Малої академії наук 
України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального 
закладу, помножених на вагові коефіцієнти. При цьому вважається, що вагові 
коефіцієнти з конкурсних предметів за кожною спеціальністю (кожним 
напрямом) відповідно складають:

українська мова - 0,4; математика - 0,5;
історія України - 0,5; географія - 0,5.
Ваговий коефіцієнт атестата дорівнює 0,1.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється 
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. 
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5- 
бальною шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає «6», «4» відповідає 
«9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою 
середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею 
відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 
обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.
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4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 
подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є 
обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VII, IX цих Правил.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 
освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох 
предметів, перелік яких наведено у додатку 5.

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних 
іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та 
додаткових балів за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів Малої академії 
наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого 
навчального закладу.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12- 
бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки 
з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 
відповідає «12».

7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в 
документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний 
екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних кадрів, які є членами 
предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти 
оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів 
сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової 
середньої освіти -  за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів 
вступного випробування з української мови.

8. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста зараховуються результати складання комплексного 
фахового іспиту.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 
повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з 
конкурсних предметів в Ужгородському торговельно-економічному коледжі
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