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- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оці-

нювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому 

незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) 

умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного ви-

сновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок 

про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незале-

жного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 “Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений 

підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання яко-

сті освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідно-

го витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оці-

нювання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іс-

питів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного ві-

дбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної 

загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах кво-

ти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 

зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах всту-

пної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовніш-

нього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання 

з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з 

них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі по-

вної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста: 

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

шнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через 

наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворю-

вань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовніш-

нього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з до-

кументів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступ-

них іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалід-

ність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, або копії такого документа). 
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Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іс-

питів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основ-

ній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за 

їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фік-

совану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, 

вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, по-

відомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця дер-

жавного або регіонального замовлення”). 

У разі, якщо ці особи виявили бажання брати участь у конкурсному відборі 

тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, то вони беруть участь 

у конкурсному відборі в межах квоти-1 за цими результатами. 

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовніш-

нього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання 

з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з 

них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі по-

вної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста: 

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

шнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через 

наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворю-

вань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовніш-

нього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з до-

кументів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступ-

них іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалід-

ність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, або копії такого документа). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іс-

питів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основ-

ній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за 

їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фік-

совану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, 

вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, по-

відомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця дер-

жавного або регіонального замовлення”). 
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У разі, якщо ці особи виявили бажання брати участь у конкурсному відборі 

тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, то вони беруть участь 

у конкурсному відборі в межах квоти-1 за цими результатами. 

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовніш-

нього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання 

з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з 

них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі: 

- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року вклю-

чно; 

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

період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне 

оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у кон-

курсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі 

вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

6. Під час вступу для здобуття ступеня магістра, (замість єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови): 

- особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність 

у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що 

можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охоро-

ни здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Мініс-

терстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення 

інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зов-

нішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201- 0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 

0701, 0702; 

- вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року. 

7. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правила-

ми прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалі-

ста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або 

скласти відповідний вступний іспит в Університеті. 

8. Особи пільгових категорій допускаються до тестування в університеті. Для 

вступників, які вступають на освітній ступінь бакалавра тестування проводиться з 

української мови і літератури, математики та з третього конкурсного предмета, 

що зазначені у додатку 11 Правил прийому, залежно від вибраної спеціальності. Для 

вступників, які вступають на освітній ступінь магістр, проводиться вступний іс-

пит з іноземної мови (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови). 
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