
Перелік пільгових категорій вступників на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», які мають право складати вступні випробування в ХНАДУ 

замість ЗНО 

 
Категорії вступників Спеціальні умови 

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 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або ЗНО 

 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

 

Діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх 

числа 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або ЗНО 

 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

 

Особи, яким відмовлено в реєстрації для 

участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість 

створення особливих (спеціальних) 

умов, зазначених у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2020 року 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

2018-2019 років з англійської, французької, 

німецької, іспанської мов та 2017 - 2019 

років з інших предметів (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором) 

 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

 

Особи, у яких є захворювання, зазначені 

у Переліку захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів, з яких не 

брали участі в основній чи додатковій сесіях 

ЗНО 2020 року, та/або ЗНО 2018 – 2020 років 

з англійської, французької, німецької, 

іспанської мов та 2017 – 2020 років з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором) 

 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

 

Особи, звільнені з військової служби (у 

тому числі демобілізовані) з 01 грудня 

2019 року включно 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів (якщо не 

складали ЗНО з відповідних предметів) 

та/або ЗНО 

 

Особи, яким відмовлено в реєстрації для 

участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість 

створення особливих (спеціальних) 

 Участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів замість 

єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування 

 



умов, зазначених у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

у Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

 


