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ПОЛОЖЕННЯ 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ 

ЗА УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

ВСП «ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗНУ» 

 
 

 Це Положення розроблено у відповідності до Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 року № 364 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року 

№ 486/37822 та відповідно до Правил прийому до Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького 

національного університету» в 2022 році (далі – Правила прийому). 

 Цим Положенням встановлюється механізм нарахування 

додаткових балів здобувачам освіти, які в рік вступу завершили навчання на 

підготовчих курсах Відокремленого структурного підрозділу «Економіко- 

правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» (далі – 

Коледж) і вступають на перший курс для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 Підсумкова атестація проводиться у формі тестування за 

допомогою системи електронного забезпечення навчання на платформі Moodle 

й передбачає перевірку рівня знань, умінь і навичок здобувача освіти з обраної 

дисципліни. Роботи підсумкової атестації здобувачів освіти зберігаються в 

електронному вигляді не менше шести місяців, потім знищуються, про що 

складається акт. 

 Здобувачі освіти складають підсумкову атестацію з предметів, які є 

конкурсними для спеціальностей, наведених у таблиці Додатку 2 Правил 

прийому. 

 Здобувачам освіти, які в рік вступу завершили підготовчі курси 

Коледжу та успішно склали підсумкову атестацію з двох дисциплін, 

нараховуються додаткові бали при вступі від 0 до 10 балів 

Формула для обчислення результатів підсумкової атестації (РПА) на 

підготовчих курсах: 

РПА = П1+П2, де 

П1 – підсумкова оцінка з української мови; 

П2 – підсумкова оцінка з фахового предмету. 

 Нарахування та кількість додаткових балів за результатами 

підсумкової атестації здобувачам освіти здійснюється на підставі наказу 

ректора Запорізького національного університету, оприлюднюється 



відбірковою комісією на сайті Коледжу та вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти при подачі документів здобувачами освіти. 

 Здобувачам освіти за результатами підсумкової атестації додаткові 

бали нараховуються окремо з кожної дисципліни за шкалою: 

Таблиця нарахування додаткових балів за підсумкову атестацію 

на підготовчих курсах 
 

Назва 
дисципліни 

Кількість 
отриманих балів 

Кількість 
додаткових балів 

 

Українська 

мова 

1-9 1 

10-14 2 

15-19 3 

20-24 4 

25-30 5 

 
 

Математика 

1-3 1 

4-6 2 

7-10 3 

11-14 4 

15-18 5 

 
 

Історія 

України, 

Географія 

1-13 0 

14-23 1 

24-26 2 

27-30 3 

31-33 4 

34-44 5 

 Додаткові бали не нараховуються у випадку, коли вступник не 

з’явився на підсумкову атестацію. 

 Апеляція здобувачів освіти на результати підсумкової атестації не 

передбачається. 

 Додаткові бали нараховуються здобувачам освіти при вступі як 

складова частина конкурсного балу. 

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою: 

КБ = УС, де: 

УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка включає до 10 

додаткових балів за успішне  закінчення підготовчих курсів  ВСП 

«Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ» . 

 
 

В.о. директора О.В. Данілкіна 
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