
Зарахування поза конкурсом та пільгові 

категорії абітурієнтів 
Згідно з умовами вступу у вищі навчальні заклади, вступники окремих категорій можуть 

зараховуватись у вищий навчальний заклад поза основним конкурсом (пільговики та учасники 

міжнародних олімпіад), за окремим конкурсом (цільовий прийом) і за результатами співбесіди 

(постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Також окремим вступникам може 

надаватися право на першочергове зарахування. 

Право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, 

щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі; 

Цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими 

направленнями, виданими відповідно до законодавства. 

Право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в 

рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі. 

ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 

 Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за 

категоріями в такій послідовності: 

 вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; 
 вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому; 
 вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 
 учасники міжнародних олімпіад; 
 вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 

У межах кожної зазначеної категорії вступників впорядковується окремий 

рейтинговий список за конкурсним балом від більшого до меншого та з  урахуванням 

права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку 

додержання підстав для його набуття. 

Зарахування поза конкурсом 

Поза конкурсом зараховуються такі вступники: 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» надане таке право; 
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком 

від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 

року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; 
 інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за 

обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні”;  
 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської 

праці» надане таке право; 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990
http://osvita.ua/vnz/guide/


 діти, батьки яких загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при 

вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента 

України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за 

гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 

підприємствах»; 
 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 

обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про 

додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; 
 члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася 

на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання 

соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».  

 Кількість місць для осіб, які зараховуються поза конкурсом, встановлюється 

приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна бути більше 25 
відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), 
доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування 

на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 
  

Зарахування за співбесідою 
 

 За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким 

Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” надане таке право.  Програму співбесіди із зазначеними категоріями 

осіб затверджує голова приймальної комісії вищого навчального закладу. 
 Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які 

подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, 
не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах. 
 

Зарахування учасників міжнародних олімпіад 
 

Учасники міжнародних олімпіад зараховуються до вищого навчального закладу за умови 

подання сертифіката (сертифікатів) ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску 

до участі в конкурсному відборі та за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких 

профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді. 
 

Цільовий прийом до вищих навчальних закладів 
 
Цільовий прийом організовується: 

 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 
“Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”; 

 відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 

України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського 

та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-
морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової 



служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського 

складу. 
Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням 

на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями (для закладів I – II рівнів акредитації – відповідними органами освіти 

районних, районних у містах Києві та  
Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади.  
Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу 

державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих 

сільськогосподарських. 
Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста за окремим конкурсом. 
 Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь 

у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку. 
 
________________________________________________________________________ 
Витяг з Умов прийому до ВНЗ України в 2014 році 

 


