Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:
- балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів)
відповідного рівня, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі
його проведення) помножених на вагові коефіцієнти відповідно до Додатку
5;
- середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну
середню освіту, помноженого на ваговий коефіцієнт відповідно п. 6.3;
До конкурсного балу додатково можуть додаватися бали за особливі успіхи
для вступу на окремі спеціальності.
Порядок визначення вагового коефіцієнту для обрахунку балів за особливі
успіхи наведено у п. 6.3. цих Правил.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за
12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до
Єдиної бази. 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». Внесений до Єдиної бази за 12бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну
шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну
загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням
200-бальної шкали, наведеною у додатку 9 до цих Правил. При використанні
інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.
6.3. При розрахунку конкурсного бала осіб, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти встановлюються наступні вагові складові:
вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 10%
середнього бала документа вступника про повну середню освіту,
обрахованого за 200-бальною шкалою;
вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (при вступі за
спеціальностями «Журналістика», «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»
відповідно) становить 25% конкурсного бала за ці випробування;
вага додаткового бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України) (додаток 7) від максимального конкурсного (200 балів)
становить:
для осіб, нагороджених дипломами I ступеня, – не більше 5%, тобто 10 балів;
для осіб, нагороджених дипломами IІ ступеня, – не більше 4%, тобто 8 балів;
для осіб, нагороджених дипломами IІІ ступеня, – не більше 3%, тобто 6 балів.
6.4. При вступі на навчання за ОКР спеціаліст, магістр вступники складають
фахові вступні випробування:
- спеціальність «Журналістика» – «Теорія, історія та методика
журналістської творчості» (письмово) та іноземної мови (письмово);
- спеціальності «Адміністративний менеджмент», «Медіа-комунікації»,
«Педагогіка вищої школи»– іспит зі спеціальності (письмово) та іноземної
мови (письмово);

- інші спеціальності відповідно до додатку 4 цих Правил – зі спеціальності та
іноземної мови (письмово).
Особа може вступити до МЕГУ для здобуття ступеня магістра і спеціаліста
на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням
середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.
За відсутності конкурсу за рішенням приймальної комісії фахові вступні
випробування можуть проводитися у формі співбесіди. Процедура
проведення співбесіди та регламент оцінювання визначається програмами
проведення співбесід.
6.5. Конкурсний відбір осіб на навчання на основі базової чи повної вищої
освіти за ОКР магістра здійснюється за рейтингом, який визначається
конкурсним балом.
Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем
магістра, формується за складовими:
КБ = СБД + ФВІ + ІІМ+ДБ,
де:
СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (за 100-бальною шкалою);
ФВІ - результат фахового вступного іспиту (за 100-бальною шкалою). У разі
проведення двох та більше фахових вступних випробувань за однією
спеціальністю, результат обраховується як середнє арифметичне з
округленням до цілого за правилами математики;
ІІМ - оцінка вступного іспиту з іноземної (англійська, або німецька, або
французька) мови (за 100-бальною шкалою);
ДБ - додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій
діяльності.
Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ОКР
спеціаліста, формується за складовими:
КБ = СБД + ФВІ + ДБ.
де:
СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (за 100-бальною шкалою);
ФВІ - результат фахового вступного іспиту (за 100-бальною шкалою). У разі
проведення двох та більше фахових вступних випробувань за однією
спеціальністю, результат обраховується як середнє арифметичне з
округленням до цілого за правилами математики;
ДБ - додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій
діяльності.
При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються усі
підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за атестацію.
Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до
диплома за освітнім ступенем бакалавра, що не містить оцінок у 100-бальній
шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома
та атестації з інших у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній шкалі
Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5)
95

Добре (4)
Задовільно (3)

82
67

Оцінка за шкалою ECTS
A
B
C
D
E

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
87
80
70
62

Рішенням приймальної комісії додаткові бали за особливі успіхи у
навчальній та/або науковій діяльності нараховуються як сума балів за їх
видами, що наведені у таблиці.
Навчальні та наукові досягнення
Додаткові бали
Диплом призера міжнародної студентської олімпіади з
фаху, участь та відповідні підсумки у якій визначені
20
наказом МОН України
Диплом призера всеукраїнської студентської олімпіади
15
МОН України з фаху
Диплом призера конкурсу наукових студентських робіт
10
МОН України з фаху
Наукова стаття у профільному зі спеціальності виданні,
патент, авторське свідоцтво (враховується не більше 1
5
статті чи патенту, авторського свідоцтва)
При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає
приймальна комісія.
6.6. Для вступників, які закінчили вищі навчальні заклади III – IV рівня
акредитації, у разі відповідності спеціальності вступу напряму підготовки
ступеня бакалавр згідно додатку 4 цих Правил, рішенням приймальної комісії
в якості фахового вступного випробування може бути зараховано оцінки
результату атестації – екзамену (або результатів захисту кваліфікаційної
роботи за відсутністю оцінки атестаційного екзамену). У разі складання
вступником декількох атестаційних екзаменів в якості результату фахового
вступного іспиту приймається середнє арифметичне значення оцінок
атестаційних екзаменів з округленням до сотої частини бала.
6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі
скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) на основі ОКР молодшого спеціаліста
для здобуття ступеня бакалавра, використовується конкурсний показник
вступника, який визначається як середнє значення суми середнього бала
результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до
документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули базову або
повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом
підготовки (спеціальністю) використовується конкурсний показник
вступника, який визначається як середнє значення суми середнього бала
результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до
документу про здобутий ступінь (ОКР) бакалавра.
Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною
п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.
6.8. Результати вступних екзаменів та конкурсів творчих або фізичних
здібностей для вступників, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати конкурсу творчих або фізичних здібностей оцінюються за 200бальною шкалою окремо за кожну сесію конкурсу творчих або фізичних
здібностей.
Оцінка за конкурс творчих або фізичних здібностей обчислюється як середнє
арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які
отримали оцінку 100 балів і вище за сесію допускаються до участі у
наступній сесії конкурсу творчих або фізичних здібностей та конкурсному
відборі на навчання.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного
предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть
бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям
підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.
6.9. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
(складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних
педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних
комісій).

