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кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступе-

ня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

 -особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасни-

ками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову слу-

жбу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному від-

повідними 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 2022 році в зо-

внішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особли-

вих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Університету 

копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-

3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для про-

ходження зовнішнього незалежного 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 неза-

лежному 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 якості освіти і пе-

чаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу 

з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти); 

 -особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність ор-

ганізаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії Університету медичного висновку, у якому зазначено про необхідність 

створення певних умов для проходження національного мультипредметного 

тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості 

освіти про неможливість їх створення). 

 Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результа-

тами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінюван-

ня 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 

мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурс-

ного відбору на відкриту або фіксовану 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, 

якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість пере-

ведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального за-

мовлення"). 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t355100?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/t355100?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
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 Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в 

процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціаль-

ної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створю-

ються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовні-

шнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

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

№ 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 

- 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

 

 3. Відповідно до пункту 8.3 Правил прийому можуть проходити вступні 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного 

мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з 

предметів не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допу-

скаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допуска-

ються до участі в конкурсному відборі: 

 -особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї 

після 01 січня 2022 року. 

 Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного те-

сту. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного 

відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь 

у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонально-

го замовлення (крім випадку, якщо 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 

державного або регіонального замовлення"). 

 Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної 

середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді 

за формою, визначеною приймальною комісією Університету), вступники по-

дають: 

 - копію документа, що посвідчує особу; 

 - чотири фотокартки розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній 

формі); 

 - довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої 

освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну 

середню освіту в ЄДЕБО; 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re29838?ed=2019_02_14&an=4
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29838?ed=2019_02_14&an=4
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29838?ed=2019_02_14&an=4
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