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Додаток 7  
ВАГА 

бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального 
закладу 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 
(назва вищого навчального закладу) 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага балу 

База 
обрахування 

балу 
Бал 

Підготовчі курси вищого навчального закладу 
Максимальний бал сертифікату про успішне 
закінчення  0,05 200,00 10 

Призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 
- членів Малої академії наук України 

Диплом I ступеня  0,05 200,00 10 
Диплом II ступеня  0,05 200,00 10 
Диплом III ступеня  0,05 200,00 10 

Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 
Диплом I ступеня  0,05 200,00 10 
Диплом II ступеня  0,05 200,00 10 
Диплом III ступеня  0,05 200,00 10 
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