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Порядок проведення вступних іспитів для осіб з особливими потребами 

 

Згідно Правил прийому для здобуття вищої освіти в НУВГП в 2020 році брати участь у 

конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів мають право особи: 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні 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», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти); 

 особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання 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, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти 

одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1707/29837, або копії такого документа). 

Приймальна комісія забезпечує організацію та проведення вступних іспитів для 

вступників з особливими потребами з урахуванням їх індивідуальних можливостей, 

психофізичного розвитку та стану здоров’я. 

Допускається проведення вступних іспитів для вступників з особливими потребами 

спільно з іншими вступниками за умови, що це не буде створювати труднощів для вступників 

при складанні іспиту. 

Допускається присутність в аудиторії під час проведення вступних іспитів асистента з 

числа робітників університету або залучені особи, що надають вступникам з особливими 

потребами необхідну технічну допомогу з урахуванням їх індивідуальних потреб (зайняти 

робоче місце, пересуватися, прочитати та оформити завдання, спілкуватися з викладачами, що 

приймають вступні іспити). 



Час для проведення вступних іспитів для вступників з особливими потребами 

збільшено на 1 годину. 

Вступникам з особливими потребами надається в доступній для них формі інструкція 

щодо порядку проведення вступних іспитів. 

Під час складання вступних іспитів вступники з особливими потребами мають право 

користуватися технічними засобами, що необхідні їм у зв’язку з їх індивідуальними 

особливостями. 

При проведенні вступних іспитів забезпечується виконання наступних додаткових 

вимог в залежності від індивідуальних особливостей вступників: 

а) для сліпих: 

 завдання для виконання на вступних іспитах зачитується асистентом; 

 відповідь на письмові завдання надиктовується 

асистенту. б) для слабозрячих: 

 вступникам для виконання завдання при необхідності надається 
збільшуваний пристрій (можливо також використання власних збільшуваних 

пристроїв); 

 завдання для виконання, а також інструкція щодо порядку проведення 

вступних іспитів оформляються збільшеним шрифтом; 

в) для осіб з порушенням рухових функцій верхніх кінцівок та відсутністю верхніх 

кінцівок: 

 відповідь на письмові завдання надиктовується асистенту; 

 за бажанням вступників вступні іспити проводяться в письмовій 
формі. г) для осіб з вадами опорно-рухового апарату: 

 відповідь на письмові завдання надиктовується асистенту; 

 у разі можливості особа самостійно оформлює результати вступних іспитів у 

письмовій формі; 

 облаштовується місце проведення вступного іспиту. 

Приймальна комісія НУВГП при організації вступних іспитів приділяє особливу увагу 

дотримання прав осіб з особливими потребами враховуючи їх індивідуальні особливості. 

Перераховані умови надаються вступникам на підставі заяви про прийом, що містить 

відомості про необхідність створення відповідних спеціальних умов. 
 


