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Сухий

ПОЛОЖЕННЯ

Про затвердження порядку організації та проведення творчих конкурсів 
вступників для здобуття ступеня бакалавра 

у 2022 році

І. Загальні положення

1. Творчі конкурси в ДВНЗ УДХТУ проводяться згідно з наказом Міністерства 
освіти та науки України від 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за № 487/37823 і наказу Міністерства 
освіти та науки України від 02 травня 2022 року №400 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України».

2. Цей Порядок визначає механізм реєстрації, організації та проведення 
творчих конкурсів для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти, під час вступу до ДВНЗ УДХТУ, що передбачають 
перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника, необхідних 
для здобуття освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» освітня 
програма Фізична реабілітація.

3. Програма творчого конкурсу для спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» освітня програма Фізична реабілітація розробляється та розглядається на 
засіданні кафедри фізичної культури спорту та здоров’я, затверджується головою 
приймальної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ УДХТУ.

У програмі з творчого конкурсу зазначається:
- структура випробування (сесії проведення творчого конкурсу);
- завдання, що будуть включені до кожної із сесій творчого конкурсу;
- критерії оцінювання кожної сесії творчого конкурсу;
- структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого конкурсу;
- загальні та спеціальні вимоги до здібностей та компетентностей вступників, 

які беруть участь у творчому конкурсі;
- інформація, потрібна для допомоги в підготовці вступників до творчого 

конкурсу.



Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі 
зазначених програм.

3. До проходження творчих конкурсів вступники допускаються в разі подання 
заяви (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною 
комісією університету) та документів для участі у творчому конкурсі відповідно до 
пункту 2 розділу II цього Положення.

4. Вступники можуть подавати заяви для вступу на навчання до ДВНЗ УДХТУ 
на місця державного та регіонального замовлення, а також на місця за кошти 
фізичних ат/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції.

II. Особливості організації та проведення творчого конкурсу для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти

1. Строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі визначає 
приймальна комісія ДВНЗ УДХТУ згідно Правил прийому на 2022 рік. Інформація 
про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ УДХТУ.

2. Для участі у творчому конкурсі вступники подають:
- заява на участь в творчому конкурсі (додаток 1);
- копію документа, що посвідчує особу;
- фотокартку розміром 3 * 4 см;
- копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу 

освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
- медичну довідку форми 086/0 з обов’язковою позначкою «Здоровий(ва)», або 

зазначеним діагнозом і призначенням до спеціальної медичної групи.
3. ДВНЗ УДХТУ проводить на веб-сайті (веб-сторінці) університету 

електронну реєстрацію на участь у творчому конкурсі за умови подання вступником 
сканованих копій (фотокопій) документів, зазначених у пункті 2 цього розділу.

4. Приймальна комісія ДВНЗ УДХТУ здійснює реєстрацію заяв вступників для 
участі у творчому конкурсі у відповідному журналі, формують екзаменаційні листки 
та екзаменаційні потоки в порядку надходження заяв вступників.

5. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі при пред’явленні:
- оригіналу документа, що посвідчує особу;
- екзаменаційного листка з фотокарткою (видається перед складанням творчого 

конкурсу в день складання).
6. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

приймальною комісією балу, не допускаються до участі у конкурсному відборі.
7. Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 

відсутності документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.
8. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів, включаючи оцінки 

творчого конкурсу та інформацію про досягнення мінімального прохідного балу, 
здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті 
ДВНХ УДХТУ та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не 
пізніше наступного дня після проведення.
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Ill Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Для участі у конкурсі для вступу за денною та/або заочною формами 
здобуття освіти вступники подають окремі заяви через ЄДБО.

Під час подання заяв на фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково 
зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і 
на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням)».

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 
кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної 
кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 
конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

КБ = ТК;
де КБ - конкурсний бал;
ТК - оцінки творчого конкурсу (за шкалою 100-200).
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) коефіцієнт шляхом його 

множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,04.

IV. Організація роботи комісії з оцінки фізичних здібностей вступників

Комісія з проведення творчого конкурсу складається з науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ДВНЗ 
УДХТУ. До складу комісії можуть входити працівники інших закладів, які мають на 
це право. Комісії з організації та проведення творчого конкурсу з оцінки фізичних 
здібностей вступників складається з голови комісії та членів комісії та 
затверджується ректором університету.

Голова комісії може призначити секретарем комісії (про що робиться запис в 
протоколі) одного з членів комісії вести протокол та відомості складання творчого 
конкурсу. Голова комісії несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Перед складанням творчого конкурсу член комісії ознайомлює вступників із 
Правилами складання творчого конкурсу з оцінки фізичних здібностей, для вступу 
на ступінь вищої освіти бакалавр навчально-освітньої програми Фізична реабілітація 
на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт».

Під час проведення творчого конкурсу, комісія забезпечує спокійну і 
доброзичливу атмосферу, надає вступникам можливість отримати повну інформацію 
про хід творчого конкурсу.

Перед проведенням творчого конкурсу голова комісії перевіряє наявність 
необхідних документів, які наведені в розділі II пункті 6 цього Положення



Після проведення творчого конкурсу голова комісії передає відомості з 
результатами творчого конкурсу та протоколи до приймальної комісії, які 
оприлюднюються на сайті університету.

Відповідальний секретар
приймальної комісії О.В. Кучкова
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Додаток 1 до 
Положення про порядок 

організації та проведення творчих конкурсів 
для вступників для здобуття ступеня 

бакалавра у 2022 році 
(Розділ 3 пункт 2)

Зразок заяви вступника для реєстрації на творчий конкурс

Реєстраційний номер (заповнюється представником приймальної комісії)_______________

Ректору ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

вступника _ ______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, за наявності)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складання творчого конкурсу для вступу на навчання за

________________(денною, заочною) формою навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на 

основі повної загальної середньої освіти спеціальність 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 

освітньо-професійна програма ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ.

На час складання творчого конкурсу подаю Медичну довідку форми 086/0 з обов’язковою 
позначкою «Здоровий(ва)», або зазначеним діагнозом і призначенням до спеціальної медичної 
групи.

Творчий конкурс проводиться:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і 

на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням)».

І—і 14 липня 2022 р.;

□ 15 липня 2022 р..

І

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 
кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

І—і 11 серпня 2022 р.;

] 12 серпня 2022 р..

На час проведення творчих конкурсів поселення в гуртожиток: потребую | | не потребую | |

Стать: чоловіча | | жіноча

мобільний тел. ________________________________ , електронна пошта___________________________________

З положенням про організацію та проведення творчого конкурсу та з програмою підготовки 
до творчого конкурсу на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» за освітньо-професійною 
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програмою Фізична реабілітація в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
ознайомлений (на).

«___________ »_________________ 2022 р. _______________________
(підпис)

Відповідальний секретар
приймальної комісії О.В. Кучкова
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Додаток 1 до
Положення про порядок 

організації та проведення творчих конкурсів 
для вступників для здобуття ступеня 

бакалавра у 2022 році 
(Розділ 3 пункт 3)

Державний вищий навчальний заклад
„УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ЖУРНАЛ РЕЄСРАЦІЇ ПРИЙОМУ ЗАЯВ 
НА ТВОРЧИЙ КОНКУРС 

_______рік

№ 
реєстрації 

зави

П.І.Б.
(повністю) форма 

здобуття освіти 
денна/заочна

Дата подачі 
заяви

Інформація 
про стан 
здоров’я

Дата 
складання 
творчого 
конкурсу

Відповідальний секретар
приймальної комісії ОВ. Кучкова
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