
Інформація для вступників на навчання, які мають спеціальні умови 

вступу щодо порядку подання ними заяв на участь у конкурсному 

відборі для здобуття вищої освіти 

Для обліку вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в 

конкурсному відборі, в розділі ЄДЕБО «Фізичні особи» реалізовано модуль 

«Особи зі спеціальними умовами вступу» (далі – Модуль). Наявність 

інформації про вступника у цьому Модулі  дає вступникам зі 

спеціальними умовами вступу можливість подання електронних заяв. 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 27 квітня 2022 року № 392, інформація щодо осіб, які мають 

права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, 

вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що 

підтверджують ці права). Для внесення відповідної інформації вступнику 

необхідно звернутись до одного з закладів вищої освіти для створення в 

ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що 

підтверджує вказане право. 

Для внесення інформації до Модуля вступникам необхідно звернутись 

до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти, де 

Приймальною комісією буде здійснено завантаження до Модулю необхідної 

інформації. Для такого особистого звернення вступнику не обов’язково 

звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. 

 

Для вступників з особливо небезпечних територій 

Враховуючи проблеми з транспортним сполученням в районах, 

наближених до зони проведення активних бойових дій на період воєнного 

стану Приймальним комісіям закладів вищої освіти надано право на 

розгляд та підтвердження спеціальних умов участі в конкурсному відборі 

на підставі сканованих копій документів (витягу з реєстру територіальної 

громади (зокрема, сформованого на веб-порталі «ДІЯ») або довідки про 
реєстрацію місця проживання (додаток 13)), надісланих електронної 

поштою з накладеним на відповідні файли кваліфікованого електронного 

підпису вступника або одного з батьків (опікунів), з подальшим внесенням 

визначеної інформації до ЄДЕБО. 

Звертаємо увагу, що скановані копії документів осіб, які мають права 

на спеціальні умови участі в конкурсному відборі, необхідно надсилати до 

одного із закладів, до якого планується вступ. 
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