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Що таке 
пільговий 
вступ?

Пільговий вступ – це спеціальні умови 

участі у конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти, що 

встановлюються Умовами прийому 

(Розділ VIII. Спеціальні умови участі 

в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти)



Спеціальні 
умови участі у 
конкурсному 
відборі на 
основі ПЗСО

зарахування на підставі позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди

участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди замість 
національного мультипредметного тесту

участь у конкурсному відборі за квотою-1, 
квотою-2



Спеціальні умови участі у 
конкурсному відборі під 
час вступу на основі 
освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня 
фахового молодшого 
бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого 
бакалавра

участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної
усної співбесіди замість
національного
мультипредметного тесту

можливість подання оцінок з 
інших предметів, ніж
встановлено Порядком



Спеціальні умови 
участі у 
конкурсному 
відборі під час 
вступу на основі 
здобутого 
освітнього 
ступеня 
бакалавра,
магістра 

участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди замість
магістерського тестунавчальної компетентності
або магістерського комплексного тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього 

ступеня бакалавра (крім спеціальностей 081 "Право" та 293 

"Міжнародне право") є надання рекомендації для зарахування на 

підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої 

спеціальності.



ІНДИВІ-
ДУАЛЬНА 

УСНА 
СПІВБЕСІДА

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного

випробування, яка передбачає очне або

дистанційне у визначених в Порядку випадках або

за рішенням закладу вищої освіти оцінювання

підготовленості (оцінювання знань, умінь та

навичок) вступника з одного, двох або трьох

предметів (складових), за результатами якої за

кожний предмет (складову) виставляються оцінки

за шкалою 100 - 200 (з кроком від одного до десяти

балів) або ухвалюється рішення про негативну

оцінку вступника ("незадовільно").



Хто має право 
на зарахування 

за 
індивідуальною 

усною  
співбесідою?

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 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» надано право на прийом без 

екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди

Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення)

в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним

замовленням) (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"), а також за кошти фізичних та/або

юридичних осіб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12


Хто 
допускається 

до участі в 
конкурсному 

відборі за 
індивідуальною 

усною  
співбесідою?

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, зокрема ті з них, які проходять військову службу 

(крім військовослужбовців строкової служби)

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні, національному 
мультипредметному тесті, магістерському тесті навчальних 

компетентностей, магістерському комплексному тесті через неможливість 
створення особливих (спеціальних) умов

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження національного мультипредметного тесту, магістерського
тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту 

Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх
створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей

в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж

встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти



Особи 
зазначені на 

попередньому 
слайді 

беруть 

індивідуальної 

усної співбесіди

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 2019 -

2021 років (у будь-

яких комбінаціях за 

їх вибором)

національного 

мультипредметного

тесту 2022 року

участь у конкурсному 

відборі за 

результатами:

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 

замовлення

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"

крім 

випадку



Особи, яким 
відмовлено в 

створенні 
особливих 

умов можуть 
проходити 

вступні 
випробування

в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не 

менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 

рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти на основі ступеня 

бакалавра, магістра (спеціаліста).

у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 
замість магістерського тесту навчальної компетентності

індивідуальних усних співбесід з іноземної мови та права 
замість магістерського комплексного тесту 



Особи, які 
можуть 

проходити 
вступні 

випробування у 
формі 

індивідуальної 
усної співбесіди 

замість НМТ

в разі отримання кількості балів за кожний з предметів 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 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі.

особи, місце проживання яких зареєстровано
(задекларовано) на особливо небезпечній території

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та 
адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 
січня 2022 року



Особи, місце 
проживання яких 
зареєстровано на 

особливо небезпечній 
території, під час вступу 

для здобуття вищої 
освіти на основі 

здобутого молодшого 
спеціаліста, фахового 
молодшого бакалавра, 
молодшого бакалавра

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 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 

замовлення").

в разі вступу за результатами 

зовнішнього незалежного

оцінювання 2019 - 2021 років

можуть використати оцінки з 

будь-якого предмету як 

другого

на місця

державного 

(регіонального) 

замовлення

за результатами дистанційної

індивідуальної усної

співбесіди замість

національного

мультипредметного теста

на місця за 

кошти фізичних

(юридичних) осіб



Беруть участь 
у конкурсному 

відборі в 
межах квоти-1 

на місця
державного 

або
регіонального

замовлення

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

(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")



Підлягають
переведенню
на вакантні

місця
державного або
регіонального
замовлення в 

порядку, 
передбаченому

Порядком 
прийому

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх
числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 
держав, який загинув (пропав 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, 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.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t355100?ed=2022_03_24&an=909536


Переведення 
на вакантні 
місця 
державного 
або 
регіонального 
замовлення в 
порядку, 
передбаченому 
Порядком 
прийому

Особи з інвалідністю I, II 
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)

Діти осіб (а також особи з їх числа, які 
здобули повну загальну середню освіту 
в рік вступу), 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";

Шахтарі, які мають стаж підземної 
роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття 
загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями та мають стаж 
підземної роботи не менше ніж 15 
років або які загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи 
стали особами з інвалідністю I або II 

групи

Якщо вони зараховані на навчання за іншими

джерелами фінансування на відкриту або фіксовану

конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на 

місця державного або регіонального замовлення

https://ips.ligazakon.net/document/view/t355100?ed=2022_03_24


Переведення 
на вакантні 
місця 
державного 
або 
регіонального 
замовлення в 
порядку, 
передбаченому 
Порядком 
прийому

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)

Якщо вони 

зараховані на 

навчання за 

рахунок коштів

фізичних

та/або

юридичних

осіб на відкриту

або фіксовану

конкурсну

пропозицію, і 

не отримували

рекомендацію

на місця

державного або

регіонального

замовлення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18


Під час вступу для 
здобуття вищої освіти 

за кошти фізичних 
та/або юридичних 
осіб на конкурсні 

пропозиції, які згідно з 
Порядком прийому 

передбачають 
складання 

магістерського тесту 
навчальної 

компетентності, 
вступники на основі 

ступеня магістра 
(освітньо-

кваліфікаційного 
рівня спеціаліста)

або подати 

результат 

магістерського 

тесту навчальної 

компетентності

або скласти 

індивідуальну усну 

співбесіду з 

іноземної мови

можуть за їх 
вибором



КВОТИ

Квота 1

Квота 2

визначена частина максимального обсягу бюджетних місць

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу

бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій),

яка може бути використана для прийому вступників на основі

повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ

на основі індивідуальної усної співбесіди (крім осіб, які

мають право на квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа

визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу

бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у

закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому

вступників на основі повної загальної середньої освіти,

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, що мають

право на вступ відповідно до Порядку прийому осіб, які

проживають на тимчасово окупованій території Автономної

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій

території окремих районів Донецької та Луганської областей,

території населених пунктів на лінії зіткнення або місце

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо

небезпечній території



Які документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Категорія 2

Категорія 1

Діти з інвалідністю 

до 18 років у звязку з 

Чорнобильською 

катастрофою



Які документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Внутрішньо 
переміщені особи



Як отримати 
статус 

внутрішньо 
переміщеної 

особи?

Онлайн у Дії

Офлайн у 
ЦНАПІ/Органі 

соц.захисту



Довідка про 
реєстрацію 

місця 
проживання 

та як її 
отримати в 
додатку Дія

Особи, місце 
проживання яких 

зареєстровано 
(задекларовано) на 

особливо небезпечній 
території



Які 
документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Особи, що мають 
захворювання або 

патологічний стан, що 
може бути перешкодою 
для проходження ЗНО, 

НМТ



Які документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Особи з 
інвалідністю



Які документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Учасник бойових 
дій

Інвалід війни



Які документи 
потрібні для 
того, щоб 
скористатися 
правом на 
пільговий 
вступ?

Діти-сироти, діти 
позбавлені 

батьківського
піклування



Подача 
документів 
для 
пільгових 
категорій

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти вступник подає особисто до приймальної комісії одного 

з обраних ЗВО.

 Копії документів без пред’явлення оригіналів 

не приймаються.

Не подані своєчасно документи 

унеможливлюють реалізацію спеціальних умов 

участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти!



Пільгові
довгостроков
іх кредити
для здобуття
освіти

Кредит надається на 15 
років, під 3% річних. 
Кожного року студент 

повинен повертати 1/15 
частку кредиту. При цьому, 

сплачувати кредит 
отримувач повинен аж з 12 
місяця після отримання

диплому навчального
закладу

Одержувачі кредиту з числа 
інвалідів I групи

звільняються від сплати
кредиту та відсотків за 

користування ним.

Одержувач кредиту, який
має одну дитину, 

звільняється від сплати
відсотків за користування

кредитом. 

Одержувач кредиту, який
має двох дітей, сплачує 75 

відсотків суми
заборгованості за кредитом, 
а одержувач кредиту, який
має трьох і більше дітей -

50 відсотків.

Одержувач кредиту, який
після закінчення

навчального закладу 
працював безперервно за 
фахом не менше ніж п’ять
років за основним місцем
роботи у державному або
комунальному закладі чи
установі, що розташовані

у сільській місцевості, 
кредит та відсотки за 
користування ним не 

повертає, що
підтверджується щороку на 
момент оплати довідкою з

місця роботи.



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


