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ПОЛОЖЕННЯ 

про нарахування додаткових балів 

слухачам за успішне закінчення навчання на підготовчих курсах  

Відокремленого структурного підрозділу 

«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету» 

 

І. Загальна частина 

1. Положення про нарахування додаткових балів слухачам за успішне 

закінчення навчання на підготовчих курсах Відокремленого структурного 

підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного 

університету» розроблено відповідно до «Порядку  прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2022 році», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України  20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400) та зареєстрованих 3 травня 2022 року в Міністерстві 

юстиції України (№ 486/37822), «Правил прийому до ВСП «Гірничий 

фаховий коледж КНУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році», «Положення про Приймальну комісію 

ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ». 

2.Положення розроблено для визначення механізму нарахування додаткових 

балів вступникам, які навчались на підготовчих курсах ВСП «Гірничий 

фаховий коледж КНУ», виконали передбачені навчальними програмами 

завдання, мають позитивні оцінки про успішне закінчення підготовчих курсів 

освітнього закладу, виконали умови договору про надання освітніх послуг, 

зокрема  п. 3.4. 

3.Нарахування додаткових балів здійснюється вступникам, які закінчили 

підготовчі курси терміном шість, п’ять  та чотири місяці і будуть вступати на 

навчання за обраною освітньо - професійною  програмою, а саме:  
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051 Економіка – «Економіка підприємства» 

171 Електроніка – «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» 

184 Гірництво – «Відкрита розробка корисних копалин»,  

 «Підземна розробка корисних копалин»,  

 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв»,  

 «Шахтне і підземне будівництво», 

  «Маркшейдерська справа». 

192 Будівництво та цивільна інженерія - «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд». 

 

4. Після завершення навчання на підготовчих курсах проводиться підсумкова 

атестація з математики та української мови, що має на меті оцінити 

результати навчання в групах та перевірити весь обсяг знань, здобутий 

слухачами під час навчання.  

5.Додаткові бали додаються особам з числа слухачів підготовчих курсів у 

випадку успішної підсумкової атестації з кожного предмета – не менше 4 

балів. 

6. Додаткові бали нараховуються згідно із підсумковою оцінкою, яку 

виставляють викладачі кожному слухачу підготовчих курсів з математики та 

української мови.  

7. Сумарний бал за результатами підсумкових робіт з української мови та 

математики, обрахований за 12-бальною шкалою для кожного предмета, 

переводиться у додатковий бал за 10-бальною шкалою згідно із таблицею  

відповідності сумарного балу за результатами підсумкових робіт  

(Додаток 1).  

8. 10 додаткових балів при вступі до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» 

додаються у повному розрахованому обсязі за умови кількості годин на 



4 

 

підготовчих курсах 72 год. з кожного навчального предмета. 

Якщо слухач відвідував заняття на п’ятимісячних курсах, де кількість годин з 

навчальних предметів 60 год., то відповідно розрахунок додаткових балів 

буде зменшений на 10% і складатиме від 9 балів;  

якщо ж слухач відвідував заняття на чотиримісячних курсах, де кількість 

годин з навчальних предметів 48 год., то відповідно розрахунок додаткових 

балів буде зменшений на 20% і складатиме від 8 балів. 

9. Додаткові бали можуть бути зменшені (або зняті), якщо є випадки грубого 

порушення дисципліни, нерегулярного відвідування занять підготовчих 

курсів, частих пропусків занять без поважної причини. 

10. Зарахування особи, яка була слухачем підготовчих курсів, до Коледжу 

здійснюється за результатами вступних випробувань  (іспити, індивідуальна 

усна співбесіда) з урахуванням додаткових балів, які нараховуються за 

підсумками виконаних підсумкових робіт на курсах з математики та 

української мови. 

11. При зарахуванні в число студентів Коледжу (за умови однакового 

конкурсного бала) перевага надається абітурієнтам, які закінчили підготовчі 

курси у поточному  навчальному році.  

 

Відповідальний секретар 

 приймальної комісії                    ……..  Ганна РОМАНЦЕ
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Додаток 1. 

 Таблиця відповідності сумарного балу  

за результатами підсумкових робіт,  

обрахованого за 12-бальною шкалою значенням 10-бальної шкали  

 

Сума балів за результатами 

підсумкових робіт з української 

мови та математики 

Значення 10-бальної шкали додаткових 

балів 

Термін підготовчих курсів 

6-місяців 5-місяців 4-місяці 

24 10,0 9,0 8,0 

23 10 9,0 8,0 

22 9,75 8,75 7,75 

21 9,5 8,5 7,5 

20 9,25 8,25 7,25 

19 9,0 8, 0 7,0 

18 8,75 7, 75 6, 75 

17 8,5 7,5 6,5 

16 8,25 7,25 6,25 

15 8,0 7, 0 6,0 

14 7,75 6, 75 5,75 

13 7,5 6,5 5,5 

12 7,25 6,25 5,25 

11 7,0 6,0 5,0 

10 6,75 5, 75 4, 75 

9 6,5 5,5 4,5 

8 6,25 5,25 4,25 
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