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ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ 

до кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу у 2021 році 

 

Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України (наказ МОН №334-л від 17.04.2019 р). 

Додаток до правил прийому до Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу в 2021 році “Особливості прийому до Кафедри військової підготовки 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – Кафедра 

військової підготовки)” (далі – Правила прийому) розроблений відповідно до Закону України 

“Про Вищу освіту”, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 

Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 

360,  Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових 

фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених наказом Міністерства 

оборони України від 11.05.2016 № 248 й Правил прийому Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу в 2021 році. 

 

Загальні положення 

 

1. Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (далі – Кафедра військової підготовки) оголошує прийом за 

державним замовленням на підготовку військових фахівців для здобуття ступенів вищої освіти 

бакалавра та магістра в межах ліцензованих обсягів.  

Перелік акредитованих освітніх програм і галузей знань (спеціальностей) підготовки 

військових фахівців, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 

нормативні терміни навчання, наведено в додатках 1 – 2 цих Правил. 

Кафедра військової підготовки здійснює навчання за денною формою (за схемою 

навчання “студент-курсант”, 4 роки – студент, 1,5 роки – “курсант”) для здобуття ступеня 

магістра для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених 

відповідно до законів України. 

2. На денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра до Кафедри військової 

підготовки на конкурсній основі приймаються за власним бажанням громадяни України, які 

здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження 

військової служби та успішно пройшли вступні випробування: 

• особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 

17 років виповнюється в рік початку військової служби; 

• військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових 

звань офіцерського складу, віком до 30 років. 

3. Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами чоловічої 

статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову 

службу на посадах осіб офіцерського складу. 

4. Після вступу до Кафедри військової підготовки, студенти в індивідуальному порядку 

укладають контракт (на навчання) з Міністерством оборони України, від імені якого виступає 

начальник Кафедри військової підготовки. 

5. Після переведення студентів на останній курс навчання на Кафедрі військової 

підготовки з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу за контрактом строком на 5 років. 

6. При достроковому розірванні контракту на проходження військової служби у зв’язку з 
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небажанням продовжувати навчання або відрахуванням за недисциплінованість, а також при 

відмові від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу 

після закінчення Кафедри військової підготовки, відповідно до чинного законодавства, 

громадяни відшкодовують витрати, пов’язані з їх навчанням та утриманням на Кафедрі 

військової підготовки. 

7. Особливості прийому до Кафедри військової підготовки щодо підготовки громадян для 

проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського складу визначаються 

нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, за погодженням з Міністерством 

освіти і науки України. 

 

Розділ I. 

 

Правила прийому 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу у 2021 році 

1. Порядок прийому заяв і документів 

 

1. Особи, які виявили бажання вступити на навчання для здобуття ступеня бакалавра до 

Кафедри військової підготовки повинні ознайомитись з цими Правилами прийому, наявною 

ліцензією та сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності). 

Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), необхідністю 

подання заяви щодо виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з 

конкурсу на інші місця державного замовлення в інших закладах вищої освіти, а також факт 

наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на 

основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними 

правами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні 

заяви у паперовій формі до відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

2. Кандидати до вступу з числа цивільної молоді, резервісти та військовозобов’язані, які 

мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, 

подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на 

військовому обліку з 01 січня по 01 червня 2021 року. 

3. У заяві вступник вказує: 

• прізвище, ім’я та по батькові; 

• рік, місяць і день народження; 

• поштовий індекс, адресу місця проживання та номер контактного телефону; 

• найменування обраного військового навчального підрозділу вищого навчального 

закладу (Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу); 

• обраний напрям (спеціальність) підготовки; 

• перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо 

реєстрація мала місце). 

4. До заяви вступник додає: 

• автобіографію; 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

• шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см); 

•   медичну довідку форми 086-о; 

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою або за спеціальними правами (за наявності); 

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер 
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паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)); 

• два поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником адресою 

проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває 

на військовому обліку; 

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 

України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 

14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження - 

для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і 

громадянство. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) військовим 

комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. 

6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Кафедри 

військової підготовки. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою відбіркової комісії Кафедри військової підготовки безпосередньо під 

час її прийняття. 

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник надає її особисто до відбіркової 

комісії (після прибуття до Кафедри військової підготовки): 

• документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), 

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України 

“Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження - для осіб, які за 

віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;  

• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал); 

• сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти) з конкурсних предметів навчання; 

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами 

вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або 

за спеціальними правами (за наявності). 

Документи про пільги подаються вступниками тільки під час особистого подання заяви в 

паперовій формі до відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

8. Усі копії документів засвідчуються за наявними оригіналами відбірковою комісією 

Кафедри військової підготовки, до якої вони подаються, або в установленому законодавством 

порядку.  

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

 

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування (екзамени), конкурсний відбір та 

зарахування для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання до Кафедри військової 

підготовки проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Прибуття вступників на реєстрацію для проходження 

вступних випробувань 
5 липня 2021 року 

Початок прийому заяв та документів з 5 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв о 17.00 годині 9 липня 2021 року 

Вступні випробування (психологічне обстеження, оцінка 

рівня фізичної підготовленості, медичний огляд) 
6-13 липня 2021 року 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 
не пізніше 12.00 години 

13 липня 2021 року 

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування, не пізніше 17.00 години 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
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вибору місця навчання, а також прийом оригіналів 

атестатів та сертифікатів 

19 липня 2021 року 

Термін видання наказу про зарахування вступників до 

Кафедри військової підготовки на денну форми 

навчання на місця державного замовлення 

не пізніше 12.00 години  

20 липня 2021 року 

Вилучення з конкурсу до інших вищих навчальних 

закладів вступників, які зараховані до Кафедри 

військової підготовки 

не пізніше  

20 липня 2021 року 

2. Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог Правил прийому, або в 

яких відсутні визначені Правилами прийому документи, повертаються до військкоматів 

(командирам військових частин (установ, закладів). 

3. У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Кафедри військової 

підготовки відсутня або вона вже виконана, кандидат може до 01 червня 2021 року подати заяву 

безпосередньо начальнику Кафедри військової підготовки. У заяві необхідно додатково вказати 

поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на 

військовому обліку. 

4. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення 

антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі 

неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають 

право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

Оформлення особових справ таких вступників здійснюється на Кафедрі військової підготовки. 

 

3. Проведення вступних випробувань (екзаменів) 

 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання з результатами оцінювання знань із конкурсних предметів (за 

шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), або складають вступні екзамени з визначених 

конкурсних предметів на Кафедрі військової підготовки (додаток 6 до цих Правил). У 2021 році 

приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.  

2. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та/або 

тільки зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають 

право: 

• громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в 2021 році; 

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

• особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. 

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь у конкурсі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Категорії осіб, зазначені у пункті 2 підрозділу 6 до цих Правил прийому мають право на 

зарахування у межах встановлених квот (Квота-1 згідно з Умовами прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2021 році). 

Квота-1 встановлюються Івано-Франківським національним технічним університетом 

нафти і газу у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) 

обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і 

оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного 

замовлення. 

4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 2 підрозділу 6 до цих Правил 

прийому, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають 

право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу. 

5. Підставою для прибуття вступника до Кафедри військової підготовки для складання 

вступних випробувань є виклик із Кафедри військової підготовки, надісланий до військового 
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комісаріату (установи, закладу) і безпосередньо вступникові. 

6. Вступники до Кафедри військової підготовки, крім надання сертифікату (сертифікатів) 

Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних 

предметів, для вищезазначеної категорії осіб, обов’язково проходять такі вступні випробування: 

• психологічне обстеження (вимоги – додаток 3 до цих Правил прийому); 

• оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 4 до цих Правил прийому); 

• медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги – додаток 5 до цих Правил 

прийому). 

7. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань до участі в 

конкурсному відборі не допускаються. 

8. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в 

зазначений графіком час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального рівня, а також ті, що забрали документи після початку 

вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 

відборі не допускаються. 

9. Особи, які успішно пройшли вступні випробування: оцінку рівня фізичної 

підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією - 

допускаються до конкурсного відбору. 

 

4. Організація конкурсного відбору 

 

1. Відбіркова комісія Кафедри військової підготовки допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 

подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, 

визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання 

якості освіти (вступних екзаменів) або документи про право брати участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів з відповідних конкурсних предметів. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості 

освіти (вступних екзаменів), мінімальний бал і їх ваговий коефіцієнт наведено у додатку 6 до 

цих Правил прийому. 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти конкурсний бал обчислюється за формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ; 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого 

та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього предмета (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 

шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 7 до цих Правил прийому), ОУ- бал за успішне закінчення у 

рік вступу підготовчих курсів ІФНТУНГ; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у 

шкалу від 100 до 200. Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються 

університетом з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 

кожний; К4 не може перевищувати 0,1. При вступі до ІФНТУНГ коефіцієнти К5 та К6 

становлять «0». Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 має дорівнювати 1.   

3. 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”. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню 

освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

4. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, 

Параолімпійських і Дефлімпійських іграх зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 

випробувань за вибором вступника.  

5. Учасникам Всеукраїнської олімпіади ІФНТУНГ для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком 
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спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до 

оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при 

розрахунку конкурсного бала ІФНТУНГ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за 

предмет. Всеукраїнські олімпіада ІФНТУНГ проводиться відповідно до Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

січня 2017 року за № 16/29884.  

6. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський 

(СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

для конкурсних пропозицій ІФНТУНГ встановлено РК = 1,02; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 

(спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, 

та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших 

випадках;  

Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він 

встановлюється таким, що дорівнює 200; 

 

5. Зарахування вступників за співбесідою  

 

1. За результатами співбесіди зараховуються до Кафедри військової підготовки особи, 

яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до закладів вищої освіти за 

результатами співбесіди. 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної 

комісії.  

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і 

які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з 

результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у 

конкурсі на загальних засадах.  

 

6. Категорії осіб, що мають спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при 

вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій 

відповідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому 

числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 

порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України. 

2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

3. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 01 грудня 2020 

року. 

4. За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти в 

межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України мають 

право особи (за їхнім вибором), яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також 

військовослужбовці військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої 

освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. 

5. Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів 
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Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року. 

 

7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників та списку осіб, 

рекомендованих до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників та список осіб, рекомендованих до зарахування, 

формується за категоріями в такій послідовності:  

• вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 

• вступники, рекомендовані до зарахування за спеціальними правами; 

• вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 

2. У межах кожної зазначеної у пункті 1 цього підрозділу категорії рейтинговий список 

вступників впорядковується: 

• за конкурсним балом від більшого до меншого; 

• за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого; 

•  осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.  

3. У списку осіб, рекомендованих до зарахування, зазначаються: 

• прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

• конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

• наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних екзаменів, 

спеціальними правами. 

4. Рейтингові списки вступників та списки осіб, рекомендованих до зарахування, 

формуються відбірковою комісією Кафедри військової підготовки та оприлюднюються на її 

інформаційних стендах.  

5. Рейтинговий список вступників оприлюднюється у строки, передбачені пунктом 1 

підрозділу 2 розділу I цих Правил прийому. 

6. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для 

зарахування на навчання відповідно до пункту 1 підрозділу 8 розділу I цих Правил прийому. 

 

8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після оприлюднення 

рейтингових списків, в строки, передбачені пунктом 1 підрозділу 2 розділу I цих Правил прийому, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення та подати 

особисто до відбіркової комісії Кафедри військової підготовки: 

• оригінали документа державного зразка про повну загальну середню освіту та додатка 

до нього;  

• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

2. Особи, які в строки, передбачені у пункті 1 підрозділу 2 розділу I цих Правил прийому 

не виконали вимог, зазначених у пункті 1 підрозділу 2 розділу I цих Правил прийому, втрачають 

право на зарахування. 

3. Особи, які рекомендовані до зарахування подають заяву про відмову участі в конкурсі 

на інші місця державного замовлення. Кафедра військової підготовки не пізніше 20.07.2021 

подає відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти про виключення 

зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного 

замовлення в інших закладах вищої освіти. 

 

9. Наказ про зарахування 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором  

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на підставі рішення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
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Приймальної комісії за поданням відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

2. Зарахування вступників до Кафедри військової підготовки на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра здійснюється у строки, передбачені у пункті 1 підрозділу 2 розділу I цих Правил 

прийому. 

Розділ IІ. 

Правила прийому  

на навчання для здобуття ступеня магістра 

до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу у 2021 році 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. На навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами “Забезпечення 

військ(сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами” (спеціальність 

“Нафтогазопроводи та нафтогазосховища”), (додаток 2 до цих Правил прийому) приймаються 

особи, які завершили навчання на кафедрі військової підготовки Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, успішно пройшли атестацію, здобули 

ступінь бакалавра за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології, спеціалізацією 

“Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами” в рік 

вступу та успішно пройшли конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра. 

 

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та 

технології”, спеціалізацією “Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та 

мастильними матеріалами” на основі здобутого ступеня вищої освіти на денну форму навчання 

проводиться в такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 

11 травня - 18:00 год  

03 червня 2021 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
30 червня 2021 року 

(проводить УЦОЯО) 

Початок прийому заяв, особових справ та документів до 

відбіркової комісії Кафедри військової підготовки 

15 липня 

2021 року 

Закінчення прийому заяв, особових справ та документів 

відбірковою комісією Кафедри військової підготовки 

 18:00 год. 23 липня 

2021 року 

Строки проведення фахових вступних випробувань  
19 липня – 28 липня 

2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування  
не пізніше 1200 

29 липня 2021 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до Кафедри 

військової підготовки для здобуття ступеня магістра 

не пізніше 

30 липня 2021 року 

3. Організація конкурсного відбору 

 

1. Конкурсний відбір кандидатів на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється 

за рейтингом відбірковою комісією Кафедри військової підготовки за відповідною освітньою 

програмою (спеціальністю, спеціалізацією). 

2. Розрахунок конкурсного балу. 

2.1 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників, які 

формуються згідно з наведеними нижче формулами. 

2.2 Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами 
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єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. 

2.3 Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється 

за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 

балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів, П3 – 

оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) 

відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники), К1 - 

ваговий коефіцієнт, що дорівнює 0,25, К2 - ваговий коефіцієнт, що дорівнює 0,75. 

П3 = П31+ П32, 

П31 –  середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

ступінь на основі якого здійснюється вступ  (за шкалою від 0 до 15 балів) (Додаток 8); 

П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за 

навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра 

за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці: 

 

Навчальні та наукові досягнення Бали 

Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської 

олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської 

студентської олімпіади МОН України з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ 

місце) Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; опублікована стаття 

(доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових 

праць; отримання закордонного патенту 

1,0 

Опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових 

видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної 

власності або заявка на закордонне патентування 

0,7 

Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; 

диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; 

позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України 

на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках 

вищих навчальних закладів та академічних установ; 

0,4 

Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції 

студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської 

предметної олімпіади. 

0,1 

 

*Примітки:  

- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-

технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на 

університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала; 

- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на 

університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у 

додатку до диплома бакалавра (спеціаліста); 

- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи 

ділиться на кількість співавторів; 

- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті 

або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення 

за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому 

документів на відповідну форму навчання; 

- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та 

документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які 

завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії; 

- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні 

питання вирішуються на засіданні приймальної комісії; 
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- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні 

документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне 

патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі 

знань). 

Конкурсний бал для вступників обчислюється з точністю до 0,001. 

Фахове вступне випробування проводяться у формі комп’ютерного тестування. 

Результати фахового вступного випробування оприлюднюються в день проведення 

випробування на інформаційних стендах приймальної комісії. 

Якщо вступник не склав вступні випробування - він втрачає право брати участь у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. 

 

4. Наказ про зарахування 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на підставі рішення Приймальної комісії за 

поданням відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

2. Зарахування вступників до Кафедри військової підготовки для здобуття ступеня магістра 

здійснюється у строки, передбачені у пункті 1 підрозділу 2 розділу II цих Правил прийому. 

 

Розділ ІІІ. 

Прикінцеві положення 

1. Загальні положення 

 

1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Кафедри військової підготовки, вирішуються 

Приймальною комісією. 

2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про 

наявність прав для участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної 

загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами про 

здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої 

академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

3. Ці Правила можуть бути змінені при внесенні відповідних змін до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, та/або змін до Правил прийому до Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу у 2021 році. 

4. Інформування громадськості про хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до 

зарахування та зарахування до Кафедри військової підготовки здійснюється на інформаційних 

стендах відбіркової комісії Кафедри військової підготовки. 

 

2. Апеляції 

 

1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені університетом, розглядає 

апеляційна комісія Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

2. Апеляція проводиться з метою вирішення спірних питань щодо об’єктивності 

виставленої оцінки, а не з метою ознайомлення з екзаменаційною роботою. 

3. За результатами вступного випробування обґрунтована апеляція подається до 17.00 год. 

дня оголошення результатів випробування.  

4. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії, як правило, в присутності 

абітурієнта. Члени апеляційної комісії оцінюють роботу, а свої висновки викладають в 

апеляційному листку. На засіданні абітурієнт ознайомлюється зі своєю перевіреною роботою та 

отримує пояснення щодо помилок. 

5. Результати засідання апеляційної комісії та апеляційні листки передаються на розгляд 

приймальної комісії. Остаточна оцінка затверджується рішенням приймальної комісії. 

6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. 
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Усі інші питання, пов’язані з прийомом на кафедру військової підготовки, вирішуються у 

відповідності до Правил прийому до Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу в 2021 році. 

Додаток 1  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газуу 2021 році 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, 

за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання 

за освітнім ступенем бакалавра 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація  Освітня програма 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

Нормативні 

терміни 

навчання Код Назва Код Назва 

18 
Виробництво та 

технології 
185 

Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Забезпечення військ (сил) 

ракетним паливом, 

пальним та мастильними 

матеріалами 

Газонафтопроводи 

та  

газонафтосховища 

10 4 роки 

 

Додаток 2  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, 

за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання 

за освітнім ступенем магістра 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація  Освітня програма 

Ліцензо- 

ваний обсяг 

Нормативні 

терміни 

навчання Код Назва Код Назва 

18 
Виробництво 

та технології 
185 

Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Забезпечення військ 

(сил) ракетним 

паливом, пальним та 

мастильними 

матеріалами  

Проектування та 

експлуатація 

газонафтопроводів та 

газонафтосховищ 

9 1 рік 5 міс. 

 

Додаток 3  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

Вимоги до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання 

для вступу за освітнім ступенем бакалавра 

 

Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки індивідуальних психологічних 

якостей кандидатів на навчання на Кафедрі військової підготовки, необхідних для успішного 

оволодіння ними обраною військовою спеціальністю, а в подальшому для проходження 

військової служби у військах (силах). 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидатів включає: оцінку військово-

мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня нервово-психічної стійкості; оцінку 

професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою 

спеціальністю. 

Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції з організації та 

проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, 

затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22.09.2009 за № 893/16909, Інструкції про організацію та 

проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, 

затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481, Інструкції з організації професійно-

психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства 

оборони України від 10.12.2014 № 883, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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12.01.2015 за № 13/26458. 

Кандидат до Кафедри військової оцінюється як “пройшов психологічне обстеження” або 

“не пройшов психологічне обстеження”. 

Оцінка “не пройшов психологічне обстеження” виставляється при виявленні в кандидата 

нервово-психічної нестійкості або якщо кандидат набрав менше 35 балів від максимально 

можливих 70 балів. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим 

протоколом. 

Вступники, які оцінені як “не пройшов психологічного обстеження”, до подальшого 

складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. Вступникам, 

не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що 

видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації 

(проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне 

випробування”. 

Додаток 4  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

 

Вимоги до рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання 

для вступу за освітнім ступенем бакалавра 

 

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників проводиться у відповідності до наказу 

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.02.2014 

№ 35 “Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 

України”, введеного в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105, пункту 7 та 

Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 

№ 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481. 

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання 

трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: 

спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – вправи на витривалість. 

Вступники перевіряються за трьома вправами: 

• Вправа № 3 “Підтягування на перекладині”. 

• Вправа № 7 “Комплексна-силова вправа” (для жінок). 

• Вправа № 14 “Біг на 100 м”. 

• Вправа № 10 “Біг на 1 км”(для жінок). 

• Вправа № 8 “Біг на 3 км”. 

Право оцінювати вступні екзамени з фізичної підготовки у ЗВО надається фахівцям 

фізичної підготовки і спорту. 

Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів, отриманих ними за 

виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно з Таблицею нарахування 

балів за виконання фізичних вправ.  

Для отримання оцінки “залік” вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 балів. Кандидат 

на навчання оцінюється як “незалік”, якщо: 

• за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів; 

• не виконувалася вправа на силу (№ 3, № 7) чи витривалість (№ 8, № 10) з будь-якої 

причини; 

• не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість. 

Вступники, які отримали оцінку “незалік” із фізичної підготовки, до подальшого 

складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. 

 

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у 

військових навчальних закладах 

Бали Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) 
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Із числа цивільної молоді (юнаки) Особи жіночої статі 

 № 14 № 3 № 8 № 14 № 7 № 10 

30   12.30   4.30 

29 12.32 4.33 

28 12.35 4.36 

27 12.40 4.39 

26 12.45 4.42 

25 12.50 4.45 

24 12.55 4.48 

23 13.00 4.51 

22 12 13.05 30 4.54 

21 – 13.10 – 4.57 

20 11 13.15 – 5.00 

19 – 13.20 29 5.03 

18 13,6 10 13.25 16.8 – 5.06 

17 13,7 – 13.30 16.9 – 5.09 

16 13,8 9 13.35 17.0 28 5.12 

15 13,9 – 13.40 17.1 – 5.15 

14 14,0 8 
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13 14,1 – 17.4 27 

12 14,2 – 17.6 – 

11 14,3 7 17.8 – 

10 14,4 
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18.0 26 

9 14,5 18.1 25 

8 14,6 18.2 24 

7 14,7 18.3 23 

6 14,8 18.4 22 

5 15,0 18.5 21 

4 15,2 18.6 20 

3 15,4 18.7 18 

2 15,6 18.8 16 

1 16,0 19.0 14 

0 – – – 

Примітка: форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на навчання 

встановлюється – спортивна. 

Додаток 5  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

 

Медичний огляд кандидатів на навчання 

для вступу за освітнім ступенем бакалавра 

 

Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з 

Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим 

наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800 (зі змінами). 

Кожний вступник оглядається військово-лікарською комісією на базі  

1121 військової поліклініки (з денним стаціонаром)  м. Івано-Франківськ.  

Вступники із числа осіб цивільної молоді представляють на військово-лікарську комісію 

такі документи: 

1) паспорт громадянина України; 

2) посвідчення про приписку до призовної комісії – для юнаків; 

3) медичну справу призовника із наявністю результатів попередніх досліджень:  
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• флюорографічне дослідження органів грудної клітки; 

• електрокардіограма; 

• загальні аналізи крові та сечі; 

• серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ); 

• серологічний аналіз крові на антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg); 

• серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV); 

• реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 

• групу крові та резус-належність, а за медичними показаннями й результати інших 

досліджень); 

• оригінал картки амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання (форма 

№ 025); 

• вкладний лист до картки на підлітка (форма № 025/ю); 

• медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричного оглядів (форма № 122-2/0); 

• сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма 

№ 140/0); 

• довідку про щеплення (форма 063/о). 

При відсутності або неналежному оформленні вищевказаних документів вступник до 

медичного огляду військово-лікарською комісією не допускається. 

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, 

окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями – 

і лікарями інших спеціальностей. 

За результатами медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” 

або “непридатний” до навчання на Кафедрі військової підготовки. 

Вступники, які визнані непридатними за станом здоров’я, до подальшого складання 

вступних випробувань (вступних екзаменів) й участі в конкурсі не допускаються. 

Додаток 6  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості 

освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра 

Освітня 

програма 

Перелік конкурсних предметів (вступних 

екзаменів, творчих конкурсів) 

Мінімальний 

Бал 

Ваговий 

коефіцієнт 

Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Українська мова  100 0,3 

Математика 100 0,3 

Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія  
100 0,3 

Додаток до атестату - 0,1 

Додаток 7  

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського  

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

Таблиця відповідності 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-

бальною шкалою, в шкалу 100-200 

 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 
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1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 

Додаток 8 

до Правил прийому до Кафедри військової підготовки Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу у 2021 році 

Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома бакалавра, обрахованого за 

100-бальною шкалою,  

значенням шкали 0-15 балів 

60 0,001  60,7 0,26  61,4 0,519  62,1 0,778  62,8 1,037 

60,1 0,038  60,8 0,297  61,5 0,556  62,2 0,815  62,9 1,074 

60,2 0,075  60,9 0,334  61,6 0,593  62,3 0,852  63 1,111 

60,3 0,112  61 0,371  61,7 0,63  62,4 0,889  63,1 1,148 

60,4 0,149  61,1 0,408  61,8 0,667  62,5 0,926  63,2 1,185 

60,5 0,186  61,2 0,445  61,9 0,704  62,6 0,963  63,3 1,222 

60,6 0,223  61,3 0,482  62 0,741  62,7 1  63,4 1,259 
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63,5 1,296  68,3 3,072  73,1 4,848  77,9 6,624  82,7 8,4 

63,6 1,333  68,4 3,109  73,2 4,885  78 6,661  82,8 8,437 

63,7 1,37  68,5 3,146  73,3 4,922  78,1 6,698  82,9 8,474 

63,8 1,407  68,6 3,183  73,4 4,959  78,2 6,735  83 8,511 

63,9 1,444  68,7 3,22  73,5 4,996  78,3 6,772  83,1 8,548 

64 1,481  68,8 3,257  73,6 5,033  78,4 6,809  83,2 8,585 

64,1 1,518  68,9 3,294  73,7 5,07  78,5 6,846  83,3 8,622 

64,2 1,555  69 3,331  73,8 5,107  78,6 6,883  83,4 8,659 

64,3 1,592  69,1 3,368  73,9 5,144  78,7 6,92  83,5 8,696 

64,4 1,629  69,2 3,405  74 5,181  78,8 6,957  83,6 8,733 

64,5 1,666  69,3 3,442  74,1 5,218  78,9 6,994  83,7 8,77 

64,6 1,703  69,4 3,479  74,2 5,255  79 7,031  83,8 8,807 

64,7 1,74  69,5 3,516  74,3 5,292  79,1 7,068  83,9 8,844 

64,8 1,777  69,6 3,553  74,4 5,329  79,2 7,105  84 8,881 

64,9 1,814  69,7 3,59  74,5 5,366  79,3 7,142  84,1 8,918 

65 1,851  69,8 3,627  74,6 5,403  79,4 7,179  84,2 8,955 

65,1 1,888  69,9 3,664  74,7 5,44  79,5 7,216  84,3 8,992 

65,2 1,925  70 3,701  74,8 5,477  79,6 7,253  84,4 9,029 

65,3 1,962  70,1 3,738  74,9 5,514  79,7 7,29  84,5 9,066 

65,4 1,999  70,2 3,775  75 5,551  79,8 7,327  84,6 9,103 

65,5 2,036  70,3 3,812  75,1 5,588  79,9 7,364  84,7 9,14 

65,6 2,073  70,4 3,849  75,2 5,625  80 7,401  84,8 9,177 

65,7 2,11  70,5 3,886  75,3 5,662  80,1 7,438  84,9 9,214 

65,8 2,147  70,6 3,923  75,4 5,699  80,2 7,475  85 9,251 

65,9 2,184  70,7 3,96  75,5 5,736  80,3 7,512  85,1 9,288 

66 2,221  70,8 3,997  75,6 5,773  80,4 7,549  85,2 9,325 

66,1 2,258  70,9 4,034  75,7 5,81  80,5 7,586  85,3 9,362 

66,2 2,295  71 4,071  75,8 5,847  80,6 7,623  85,4 9,399 

66,3 2,332  71,1 4,108  75,9 5,884  80,7 7,66  85,5 9,436 

66,4 2,369  71,2 4,145  76 5,921  80,8 7,697  85,6 9,473 

66,5 2,406  71,3 4,182  76,1 5,958  80,9 7,734  85,7 9,51 

66,6 2,443  71,4 4,219  76,2 5,995  81 7,771  85,8 9,547 

66,7 2,48  71,5 4,256  76,3 6,032  81,1 7,808  85,9 9,584 

66,8 2,517  71,6 4,293  76,4 6,069  81,2 7,845  86 9,621 

66,9 2,554  71,7 4,33  76,5 6,106  81,3 7,882  86,1 9,658 

67 2,591  71,8 4,367  76,6 6,143  81,4 7,919  86,2 9,695 

67,1 2,628  71,9 4,404  76,7 6,18  81,5 7,956  86,3 9,732 

67,2 2,665  72 4,441  76,8 6,217  81,6 7,993  86,4 9,769 

67,3 2,702  72,1 4,478  76,9 6,254  81,7 8,03  86,5 9,806 

67,4 2,739  72,2 4,515  77 6,291  81,8 8,067  86,6 9,843 

67,5 2,776  72,3 4,552  77,1 6,328  81,9 8,104  86,7 9,88 

67,6 2,813  72,4 4,589  77,2 6,365  82 8,141  86,8 9,917 

67,7 2,85  72,5 4,626  77,3 6,402  82,1 8,178  86,9 9,954 

67,8 2,887  72,6 4,663  77,4 6,439  82,2 8,215  87 9,991 

67,9 2,924  72,7 4,7  77,5 6,476  82,3 8,252  87,1 10,028 

68 2,961  72,8 4,737  77,6 6,513  82,4 8,289  87,2 10,065 

68,1 2,998  72,9 4,774  77,7 6,55  82,5 8,326  87,3 10,102 

68,2 3,035  73 4,811  77,8 6,587  82,6 8,363  87,4 10,139 
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87,5 10,176  90 11,101  92,5 12,026  95 12,951  97,5 13,876 

87,6 10,213  90,1 11,138  92,6 12,063  95,1 12,988  97,6 13,913 

87,7 10,25  90,2 11,175  92,7 12,1  95,2 13,025  97,7 13,95 

87,8 10,287  90,3 11,212  92,8 12,137  95,3 13,062  97,8 13,987 

87,9 10,324  90,4 11,249  92,9 12,174  95,4 13,099  97,9 14,024 

88 10,361  90,5 11,286  93 12,211  95,5 13,136  98 14,061 

88,1 10,398  90,6 11,323  93,1 12,248  95,6 13,173  98,1 14,098 

88,2 10,435  90,7 11,36  93,2 12,285  95,7 13,21  98,2 14,135 

88,3 10,472  90,8 11,397  93,3 12,322  95,8 13,247  98,3 14,172 

88,4 10,509  90,9 11,434  93,4 12,359  95,9 13,284  98,4 14,209 

88,5 10,546  91 11,471  93,5 12,396  96 13,321  98,5 14,246 

88,6 10,583  91,1 11,508  93,6 12,433  96,1 13,358  98,6 14,283 

88,7 10,62  91,2 11,545  93,7 12,47  96,2 13,395  98,7 14,32 

88,8 10,657  91,3 11,582  93,8 12,507  96,3 13,432  98,8 14,357 

88,9 10,694  91,4 11,619  93,9 12,544  96,4 13,469  98,9 14,394 

89 10,731  91,5 11,656  94 12,581  96,5 13,506  99 14,431 

89,1 10,768  91,6 11,693  94,1 12,618  96,6 13,543  99,1 14,468 

89,2 10,805  91,7 11,73  94,2 12,655  96,7 13,58  99,2 14,505 

89,3 10,842  91,8 11,767  94,3 12,692  96,8 13,617  99,3 14,542 

89,4 10,879  91,9 11,804  94,4 12,729  96,9 13,654  99,4 14,579 

89,5 10,916  92 11,841  94,5 12,766  97 13,691  99,5 14,616 

89,6 10,953  92,1 11,878  94,6 12,803  97,1 13,728  99,6 14,653 

89,7 10,99  92,2 11,915  94,7 12,84  97,2 13,765  99,7 14,69 

89,8 11,027  92,3 11,952  94,8 12,877  97,3 13,802  99,8 14,727 

89,9 11,064  92,4 11,989  94,9 12,914  97,4 13,839  99,9 14,764 

            100 15 

 

 

 

 


