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Інформація для учасників АТО та учасників бойових дій при вступі до 

Хмельницького національного університету у 2020 році 

 

Відповідно до  Правил прийому до Хмельницького національного університету у 

2020 році 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, 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 (125 балів) 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. 

Особи цієї категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з 

англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років - з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до 

конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на 

основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі 

в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 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»). 

Особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно 

проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості 

балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 

мінімальний рівень (125 балів) допускаються до участі в конкурсному відборі. 

 

Графік проведення вступних іспитів та прийом документів для 

вищезазначених категорій 

Іспити для вищезазначених категорій вступників зі шкільних предметів 

проводяться з 01 липня по 12 липня 2020 року на навчання за рахунок Державного 

бюджету України. 

Подача документів для цих категорій вступників проводиться з 13 липня по 22 

липня 2020 року. 
Додаткова інформація за телефоном: 067 122 68 60  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

