
Додаток 6 

 

Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

 

1. Призерам (особам, нагородженим дипломами І—III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на 

спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка (додаток 8) останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо 

конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з 

ЄДЕБО. 

2. Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного 

предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі 

від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади 

закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 

16/29884. 

3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу 

закінчили Авіакосмічний ліцей ім. І. Сікорського Національного авіаційного 

університету, при інших рівних умовах надається переважне право при 

зарахуванні, за умови надання рекомендації педагогічної ради. Таке ж право 



надається особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Національного 

авіаційного університету. 

4. Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал і вступають на 

загальних підставах, перевага надається особам, які мають вищий бал з 

профільного предмету. 

5. У випадку застосування норми, щодо ваги додаткового балу у випадку 

одночасного врахування балів призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу- 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук 

України для вступу до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні 

спеціальності максимальний додатковий бал становить не більше 10 балів та 

складається із однієї другої балів за Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових предметів або призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. 


