Додаток 5
до Правил прийому
для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового
молодшого бакалавра
КаДЕТ в 2021 році

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення підсумкової атестації
випускників підготовчих курсів
та успішне закінчення підготовчих курсів
Кам’янського державного енергетичного технікуму
в 2021 році
Це положення регламентує порядок проведення підсумкової атестації
випускників підготовчих курсів, встановлює показники успішності закінчення
підготовчих курсів Кам’янського державного енергетичного технікуму (далі –
Технікум)в 2021 році та регламентує визначення балу за успішне закінчення
підготовчих курсів Технікуму.
Основні положення
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на
навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра в 2021 році та Правил прийому до Кам’янського державного
енергетичного технікуму в 2021 році (далі – Правил прийому), особам з числа
професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі
курси Технікуму, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150
аудиторних годин та строк навчання – не менше трьох місяців, для вступу до
технікуму на спеціальності, перелік яких наведений у додатку 4 до Правил
прийому, додатково нараховуються бали за результатами успішного закінчення
навчання на підготовчих курсах.
Величина додатково нарахованих балів зазначеній категорії вступників
визначається балом за успішне закінчення підготовчих курсів, який становить від
0 до 50 балів.
1. Підсумкова атестація
Підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів проводять викладачі
підготовчих курсів.
Підсумкова атестація – це результат іспитів з української мови (диктант) та
математики, проведеного у письмовій формі, який оцінюється за 12-бальною
шкалою (переведеної в шкалу 0-50 балів).

Позитивною вважається оцінка іспитів підсумкової атестації не менше ніж 4
бала (таблиця 1).
2. Успішне закінчення підготовчих курсів
Успішним вважається закінчення навчання на підготовчих курсах, обсяг
навчальних годин яких становить не менше 100 аудиторних годин та строк
навчання – не менше трьох місяців, за умови коли слухач отримав на обох іспитах
підсумкової атестації не менше 4 балів (таблиця 1).
3. Нарахування додаткових балів
Абітурієнти, які в 2021 році успішно закінчили 6-місячні підготовчі курси
технікуму, для вступу на основі базової середньої освіти до технікуму для
навчання на спеціальності, які наведені у додатку1 Правил прийому в 2021 році,
нараховується до 50 балів за результатами підсумкової атестації.
Таблиця 1 – Нарахування додаткових балів для осіб, які закінчили підготовчі
курси технікуму у 2021 році

Освіта

Базова загальна
середня освіта

Середній бал з
Середній бал з
двох підсумкових
двох підсумкових Додаткові бали
атестацій
за 0-50атестацій
підготовчих курсів підготовчих курсів
бальною
за 100-200за 12-бальною
шкалою
бальною
шкалою
шкалою
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

120
125
130
135
140
145
150
155
160

2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30

165
170
175
180

35
40
45
50

Таблиця 2 – Переведення оцінки за 12-бальною шкалою за
результатами підсумкової атестації з кожного предмета

Оцінка за 12-бальною шкалою
4 (чотири)
5 (п’ять)
6 (шість)
7 (сім)
8 (вісім)
9 (дев’ять)
10 (десять)
11 (одинадцять)
12 (дванадцять)

Оцінка за 100-200-бальною
шкалою
120
130
140
150
160
170
180
190
200

