Першочерговість зарахування вступників у 2021 році
(право першочергового зарахування надається за визначеною послідовністю
в разі однакового конкурсного бала у декількох осіб)
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Категорії вступників
• Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до
державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
• Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за наявності
рекомендації на навчання від органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
• 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 з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби)
в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України
• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа
• особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків,
протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти
• особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях
• особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який
загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та
конфліктів
• особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув
чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків
військової служби
• особи, один з батьків яких загинув або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності
• діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
• громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції / операції об'єднаних сил (на період її проведення), територія
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01
січня 2021 року
• особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року
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• особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю
• особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на
променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2)
• особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
• діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей)
•
випускники освітніх закладів, які входять до навчального комплексу університету;
•
особи, які вступають за спорідненою спеціальністю, освітньою програмою
•
випускники освітніх закладів, які мають атестат/диплом з відзнакою
•
випускники освітніх закладів, з якими укладені угоди про співробітництво
•
особи, які мають вищий середній бал свідоцтва/диплому
• особи, які мають вищий бал з предмета з найвищим ваговим коефіцієнтом/з фахових
дисциплін*
•
особи, які мають вищий бал кваліфікаційного іспиту
•
особи, які мають вищий середній бал державної підсумкової атестації
•
особи, які мають вищий середній бал практики
•
особи, які мають направлення від установ, з якими укладені угоди про
співробітництво
•
особи, що мають більший стаж роботи за фахом
*в разі неможливості визначення предмету з найвищим ваговим коефіцієнтом (однакові
коефіцієнти) до розгляду береться бал другого (обов’язкового) предмета, визначеного для цієї
спеціальності.

