VІ. Організація та проведення конкурсного відбору
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали
сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних
іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії
України або біології за вибором ДВНЗ «ХДАУ» (другий предмет),
загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання (третій предмет) (додаток 4).
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з
урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних
працівників, які є членами предметних комісій.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються результати вступного
іспиту з іноземної мови, інших фахових випробувань/співбесід (додаток 3).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
6.3. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору
визначаються Правилами прийому до вищих навчальних закладів (крім вступу
на основі повної загальної середньої освіти).
6.4. Конкурсний бал розраховується:
для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А –
середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в
шкалу від 100 до 200 балів 9 (додаток 6), ОУ – бал за успішне закінчення
підготовчих курсів ДВНЗ «ХДАУ» для вступу до нього за шкалою від 100 до
200 балів при вступі на спеціальності, зазначені в додатку 5.
Навчально-методичний центр довузівської підготовки та міжнародної
освіти проводить нарахування додаткових балів за успішне закінчення
підготовчих курсів ДВНЗ «ХДАУ», обсяг навчальних годин яких повинен
становити не менше 150 аудиторних годин, строк навчання не менше 3-х
місяців для вступу до ДВНЗ «ХДАУ» на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності. Вага бала за успішне закінчення підготовчих

курсів ДВНЗ «ХДАУ» – 0,05; максимальний бал за успішне закінчення – 200
(10) балів.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються
ДВНЗ «ХДАУ» з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не
менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати
0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції
має дорівнювати 1.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за
5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в
12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і
науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і
Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних
випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок
встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з
природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених
у додатку 5 Правил прийому до ДВНЗ «ХДАУ», можуть нараховуватись
додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного
предмета при розрахунку конкурсного бала в ДВНЗ «ХДАУ» в обсязі від 1 до
20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його
множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ДВНЗ «ХДАУ»;
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на
спеціальності, які передбачені в додатку 5, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених
пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів, у рік вступу, та 1,00 в
інших випадках;
ПЧК дорівнює 1,00, які мають право на першочергове зарахування до
ДВНЗ «ХДАУ».
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він
встановлюється таким, що дорівнює 200.
В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за

вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до
Правил прийому до ДВНЗ «ХДАУ».
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому
значенню.
При різній кількості складових в конкурсному балі повинен
дотримуватись принцип рівності прав вступників.
6.5. ДВНЗ «ХДАУ» самостійно визначає мінімальне значення кількості
балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у
конкурсі.
6.6. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної
загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.7. Програми співбесід затверджуються головою приймальних комісій
ДВНЗ «ХДАУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах ДВНЗ «ХДАУ». У програмах
повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.
6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
ДВНЗ «ХДАУ», розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «ХДАУ», склад та порядок
роботи якої затверджуються наказом ректора.
6.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до
Єдиної бази.
6.11. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в ДВНЗ «ХДАУ».
6.12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після
відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в
документацію, перераховують конкурсний бал.
6.13. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами ІІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів
та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів – членів Малої академії наук України Приймальні комісії отримують з
Єдиної бази.

