
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(ДНУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ректора Дніпровського 
національного університету 
імені Олеся Гончара 
«___» _______2019 р. №___

ПОЛОЖЕННЯ
про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення визначає організацію освітнього процесу та порядок 
нарахування додаткових балів для слухачів у структурних підрозділах 
Навчально-методичного центру доуніверситетської підготовки (надалі -  
НМЦДП) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
(надалі -  ДНУ) при вступі до ДНУ на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Організація освітнього процесу та порядок нарахування додаткових балів 
для слухачів підготовчих курсів інших структурних підрозділів ДНУ 
визначається Положенням, розробленим у відповідному структурному 
підрозділі ДНУ.

1.2 До слухачів підготовчих курсів ДНУ належать особи, які протягом 
поточного навчального року відвідували заняття в одному із структурних 
підрозділів НМЦДП ДНУ (Підготовчі курси, Малий Університет, Навчальні 
бази).

Слухачами у структурних підрозділах НМЦДП ДНУ можуть бути 
громадяни України, які у поточному навчальному році завершують здобування 
повної загальної середньої освіти або які вже здобули її раніше.

Додаткові бали нараховуються слухачеві підготовчих курсів ДНУ за 
умови успішного закінчення навчання у структурних підрозділах НМЦДП 
ДНУ в поточному навчальному році.

1.3 Положення про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих



2

курсів ДНУ розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 
вищої освіти України у 2019р., затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 жовтня 2018 р. № 1096 і зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 21 грудня 2018 р. за № 1456/32908, (надалі -  Умови прийому) 
та Правил прийому на навчання до Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара у 2019 році, введених у дію наказом ректора від 01 
лютого 2019р. №30 (надалі -  Правила прийому).

2 ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ

3.1 Навчання у структурних підрозділах НМЦДП ДНУ вважається 
закінченим успішно у разі виконання слухачем таких умов:

а) виконання протягом терміну навчання усіх поточних форм контролю, 
передбачених навчальним планом і програмою з відвідуваної дисципліни;

б) загальна кількість годин занять, пропущених без поважної причини, не 
перевищує 30 % від усієї кількості аудиторних годин, передбачених навчальним 
планом;7 *

в) виконання випускної атестаційної роботи з результатом не менїне 120
балів за шкалою від 100 до 200 балів.

3.2 Випускна атестаційна робота проводиться у формі письмового іспиту 
(із завданнями у вигляді тестових питань) й передбачає перевірку рівня знань, 
умінь і навичок слухача з обраного конкурсного предмету.

3.3 Конкурсний предмет, з якого виконується випускна атестаційна 
робота, обирається слухачем довільно з переліку дисциплін, за якими він 
відвідував заняття. Обраний предмет має бути другим або третім конкурсним 
предметом у переліку, визначеному для вступу на навчання за 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), зазначеними в 
додатку 1.

3.4 За умови виконання випускної атестаційної роботи з результатом не 
менше 120 балів, отримана кількість балів помножується на коефіцієнт 0,05 і 
додається до конкурсного балу абітурієнта при його вступі до ДНУ на 
спеціальності (спеціалізації, освітні програми), зазначені в додатку 1.

У разі оцінювання випускної атестаційної роботи у межах від 100 до 
119 балів додаткові бали не нараховуються.

3.5 Результати випускних атестаційних робіт подаються до приймальної 
комісії ДНУ головами предметних комісій.

3.6 Зарахування до ДНУ слухачів підготовчих курсів, які проходили 
навчання в структурних підрозділах НМЦДП ДНУ, здійснюється
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приймальною комісією ДНУ на конкурсній основі у відповідності з Правилами 
прийому.
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