Це положення регламентує порядок проведення підсумкової атестації

випускників підготовчих курсів, встановлює показники успішності закінчення

підготовчих курсів факультету доуніверситетської освіти Національного

університету харчових технологій у 2015 році та регламентує визначення ваги

бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу.
Основні положення

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до

вищих навчальних закладів у 2015 році та Правил прийому до Національного

університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних

підрозділів) у 2015 році (далі – Правил прийому), особам з числа професійно

орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси

вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких становить не менше

150 аудиторних годин та строк навчання – не менше трьох місяців, для вступу

до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та

інженерно-технічні

спеціальності

(напрями

підготовки),

перелік

яких

наведений у додатку 6 до Правил прийому, додатково нараховуються бали за

результатами успішного закінчення навчання на підготовчих курсах.

Величина додатково нарахованих балів зазначеній категорії вступників

визначається вагою бала за успішне закінчення підготовчих курсів, який

становить від 0 до 5 відсотків конкурсного бала вступника (додаток 7 до

Правил прийому).
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1. Допуск до проведення підсумкової атестації
Допуск до проведення підсумкової атестації надається факультетом

доуніверситетської освіти, де проводиться навчання слухачів підготовчих

курсів.

Перелік слухачів підготовчих курсів, які допущені до проведення

підсумкової атестації підписується деканом факультету доуніверситетської

освіти і передається у приймальну комісію Національного університету

харчових технологій (далі – Приймальну комісію) не пізніше, ніж за три дні до

проведення підсумкової атестації.

2. Підсумкова атестація
Підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів проводить Приймальна

комісія.

Атестуються слухачі підготовчих курсів, які допущені до проведення

підсумкової атестації.

Підсумкова атестація – це результат іспиту, проведеного у письмовій

формі (тест), який оцінюється за 20-бальною шкалою.
Загальна кількість завдань тесту – 10.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Позитивною вважається оцінка підсумкової атестації не менше ніж

5 балів.

3. Успішне закінчення підготовчих курсів

Успішним вважається закінчення навчання на підготовчих курсах, обсяг

навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та строк

навчання – не менше трьох місяців, за умови коли слухач отримав на

підсумковій атестації не менше 5 балів.
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4. Визначення вагового коефіцієнта для нарахування додаткових балів
випускників підготовчих курсів факультету доуніверситетської освіти

Слухачам підготовчих курсів поточного року, які успішно закінчили

підготовчі курси, Приймальна комісія визначає вагу бала за успішне

закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу у розмірі 5

відсотків конкурсного бала вступника. Величина ваги бала за успішне

закінчення підготовчих курсів вказується у Сертифікаті про успішне

закінчення

підготовчих

курсів

Національного

університету

харчових

технологій, який видається відповідному випускнику підготовчих курсів.

Сертифікат подається вступником до приймальної (відбіркової) комісії

Національного університету харчових технологій для нарахування балу за

успішне закінчення підготовчих курсів за умови вступу на природничо-

математичні та інженерно-технічні спеціальності (додаток 6 до Правил

прийому).

Перелік випускників підготовчих курсів, що успішно закінчили навчання

на підготовчих курсах, із зазначеною величиною вагового коефіцієнта для

нарахування додаткових балів оприлюднюється Приймальною комісією на

сайті університету (nuft.edu.ua) до початку прийому заяв та документів.

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії.
Протокол №21 від 30 березня 2015 року.
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