Загальні положення
Відповідно до закону України
Міністерства освіти та науки України

“Про вищу освіту,” Наказу
“Умови прийому до вищих

навчальних закладів у 2016 році” та Правил прийому до ВП НУБіП
України

“Бережанський агротехнічний інститут” (далі – ВП НУБіП

України “БАТІ”), особам з числа професійно орієнтованої молоді, які у
рік вступу закінчили Відділ довузівської підготовки ВП НУБіП України
“БАТІ”, під час вступу на основі повної загальної середньої освіти для
навчання на економічних, природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностях, ВП НУБіП України “БАТІ”, за результатами
підсумкової атестації додається до 5 % конкурсного бала.
Перелік економічних, природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути
змінена вага бала за успішне закінчення Відділу довузівської підготовки
ВП НУБіП України “БАТІ” для вступу до Інституту, наведено у Додатку
1.
У разі успішного закінчення навчання Відділу довузівської
підготовки ВП НУБіП України “БАТІ” випускники отримують Свідоцтво
про закінчення довузівської підготовки.

1. Умови допуску до проведення підсумкової атестації
До проходження підсумкової атестації допускаються випускники, які
успішно закінчили навчання у Відділі довузівської підготовки.
Успішним вважається закінчення навчання у Відділі довузівської
підготовки ВП НУБіП України “БАТІ”, коли слухач виконав ряд умов, а
саме:
- прослухав у поточному році підготовчий курс з трьох дисциплін,
обсяг навчальних годин яких становить не менше 140 аудиторних
годин та строк навчання – не менше трьох місяців;
- відвідав не менше 60% від усіх аудиторних годин, передбачених
для дисципліни;

- виконав проміжні контрольні тестування, передбачені програмою
дисципліни;
- склав підсумкові іспити у письмовій формі з трьох дисциплін.
Список випускників, які виконали всі вимоги цього Положення,
оприлюднюються Приймальною комісією ВП НУБіП України “БАТІ” на
сайті Інституту до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

2. Порядок атестації випускників Відділу довузівської
підготовки
Підсумкову атестацію проводить екзаменаційна комісія (далі - Комісія) в
складі не менше 3 осіб.
Склад Комісії затверджується директором ВП НУБіП України “БАТІ” за
поданням завідувача Відділу.
Підсумкова атестація проводиться у вигляді підсумкового іспиту за
тестовими технологіями з трьох дисциплін. Підсумковий іспит з кожної
дисципліни оцінюється від 100 до 200 балів.
Розклад підсумкових іспитів затверджується завідувачем Відділу і
доводиться до відома слухачів курсів не пізніше, ніж за тиждень до їх початку.
Програми підсумкових іспитів відповідають навчальним програмам
загальноосвітніх навчальних закладів України.
Випускники, які без поважних причин не з’явилися на підсумкові іспити у
зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях не
допускаються. За наявності поважних причин, що підтверджені документально,
випускники можуть допускатися до складання пропущених підсумкових
іспитів, у межах встановлених термінів проведення підсумкової атестації.
Результати підсумкових іспитів перевіряються у приміщенні ВП НУБіП
України “БАТІ” членами Комісії, в день проведення іспиту. Результати

