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ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі окремих категорій 

вступників: 

МАЮТЬ ПРАВО НА: 

Зарахування за співбесідою: 

 Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (або за результатами 

ЗНО в межах квоти 1); 

 Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом 

без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 

співбесіди (або за результатами ЗНО в межах квоти 1); 

 Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (або 

за результатами ЗНО в межах квоти 1). 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО в 

межах квоти-1: 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до 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; 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році у 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов, зазначених у Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

 особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмету(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного 

в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837. 



Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (якщо не 

складали ЗНО з відповідних предметів) та/або ЗНО: 

 звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно; 

 громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у 

період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року (в разі вступу на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

Участь у конкурсному відборі в межах квоти 2 за результатами вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та/або ЗНО та в разі отримання 

кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Правилами 

прийому мінімальний рівень:  

 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів 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. 

Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти 1 на місця державного 

замовлення: 

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

 

 

 


