Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для
здобуття вищої освіти рівня БАКАЛАВР
Мають право участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої
освіти:
- 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» 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).

Мають право участі у конкурсному відборі за результатами вступних
випробувань у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного
оцінювання) під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста:
- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа;
- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному
центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020
році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов
(за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного
висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний
висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання», див. п.4 розділу 8 Правил прийому до
ДонДУУ).
- особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях
ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань
та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900 (див. п.5 розділу 8 Правил прийому до ДонДУУ).
- особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01

січня 2020 року, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на
місця державного або регіонального замовлення (див. п.6 розділу 8 Правил
прийому до ДонДУУ).
- 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
2020 року (див. п.7 розділу 8 Правил прийому до ДонДУУ).
- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року
включно;
- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за
кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

