
ВСТУП 2021 ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ 

ОСІБ 

 

 Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» проходять 

вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про 

проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (п. 2 розділу VIIІ Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у НаУОА в 2021 році). 

 Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень 

допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 

на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра. Такі особи беруть 

участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року або 

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

вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного 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 40 

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 переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення») (п. 3 розділу VIIІ Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у НаУОА в 2021 році). 

 Особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно 
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з 

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

іспитів не менше ніж встановлений НаУОА мінімальний рівень допускаються до участі 

в конкурсному відборі. (п. 7 розділу VIIІ Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у НаУОА в 2021 році). 

 Усі вищевказані категорії осіб можуть бути переведені на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами 

прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на 

відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію (п. 11 розділу VIIІ Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у НаУОА в 2021 році). 

 Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, 

постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та 

громадяни, які були віднесені до таких осіб мають право на отримання пільгового 

довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти. (Постанова КМУ від 29 серпня 

2018 № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти») 
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