
Таблиця 4 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів) 

 

Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний коледж» 
(назва вищого навчального закладу) 

 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

Спеціальність 

 (напрям підготовки) 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату про 

повну 

загальну 

освіту 

Вага бала за особливі успіхи 

(призерам IV етапу Всеукр. 

учнівських олімпіад, 

призерам ІІІ етапу Всеукр. 

конкурсу-захисту НДР учнів 

–членів МАН України) 

та/або за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів цього ВНЗ 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для 

зарахування 

на навчання 

поза 

конкурсом 
Код  Назва  

Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний заклад» 

075 Маркетинг  Комерційна діяльність 
1.Українська мова    4 

2. Математика  4 

123 Комп’ютерна інженерія 

Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж 

1.Українська мова    4 

2. Математика 4 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд  

1.Українська мова 
   

4 

2. Математика  4 

274 Автомобільний транспорт  

Обслуговування та 

ремонт автомобілів і 

двигунів  

1.Українська мова    4 

2. Математика  4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 

 

Спеціальність 

 (напрям підготовки) 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

про повну 

загальну 

освіту 

Вага бала за особливі 

успіхи (призерам IV етапу 

Всеукр. учнівських 

олімпіад, призерам ІІІ 

етапу Всеукр. конкурсу-

захисту НДР учнів –членів 

МАН України) та/або за 

успішне закінчення 

підготовчих курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для 

зарахування 

на навчання 

поза 

конкурсом 
Код  Назва  

Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний заклад» 

075 Маркетинг  Комерційна діяльність 

1.Українська мова та 

література 
0.45 

0.45 
0.1 

 
100 

2. Математика  100 

123 Комп’ютерна інженерія 

Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж 

1.Українська мова та 

література 
0.45 

0.45 
0.1 

 
100 

2. Математика 100 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд  

1.Українська мова та 

література 
0.45 

 

0.45 

0.1 

 
100 

2. Математика  100 

274 Автомобільний транспорт  

Обслуговування та 

ремонт автомобілів і 

двигунів  

1.Українська мова та 

література 
0.45 

0.45 
0.1 

 
100 

2. Математика  100 

 


