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КРИТЕРІЇ  

для підрахунку загального бала при розгляді документів  

на першому етапі Конкурсу 

 

№ 

з/п 

Критерії для підрахунку загального бала при 

розгляді документів на першому етапі Конкурсу 

Примітка 

1. Середній бал: 

табеля навчальних досягнень учнів за перше 

півріччя випускного класу для учнів  11-х класів 

закладів загальної середньої освіти, які 

закінчують навчання у поточному році; 

документа державного зразка про раніше 

здобутий освітній рівень (додаток до атестата, 

свідоцтва) для випускників закладів загальної 

середньої освіти попередніх років; 

документа державного зразка про раніше 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

(додаток до диплома) для випускників закладів 

фахової передвищої освіти минулих років 

 

2. Оцінка з предмета, який споріднений з обраною 

спеціалізацією з документа, визначеного у пункті 1 

критеріїв для підрахунку загального бала при 

розгляді документів на першому етапі Конкурсу 

 

3. Наявність копій дипломів, сертифікатів та інших 

документів за участь та перемогу у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України тощо за поточний та 

попередній навчальні роки з предмета, який 

споріднений із обраною спеціалізацією 

 

 

 

 

 

 

участь у 

конкурсах, 

олімпіадах –1 

бал,  

перемога у 

конкурсах, 

олімпіадах – 2 

бали 
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продовження додатка 

 

4. Наявність копій дипломів, сертифікатів та інших 

документів за участь та перемогу у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України тощо за поточний та 

попередній навчальні роки з предмета, який 

споріднений із обраною спеціалізацією 

участь у 

конкурсах, 

олімпіадах –2 

бали,  

перемога у 

конкурсах, 

олімпіадах – 3 

бали 

5. Оцінки з предметів, які є конкурсними при вступі 

до закладів вищої освіти для учнів 11-х класів 

закладів загальної середньої освіти, які 

закінчують навчання у поточному році. 

Оцінки з сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання попередніх років (при наявності) з 

предмета, який споріднений із обраною 

спеціалізацією для випускників закладів загальної 

середньої або фахової передвищої освіти 

попередніх років 

 

 ВСЬОГО  

 

 

Директор Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                Лариса КАРПОВА 

 


