
VII. Зарахування за результатами співбесіди 

1. За результатами співбесіди зараховуються до структурних підрозділів 
Державного ВНЗ «НГУ» на основі базової чи повної загальної середньої освіти 
за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за 
результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію: 

– особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини 
другої 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» надане право на 
прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами 
співбесіди; 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 
Голова Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 
документів. 

3. Державний ВНЗ «НГУ» оголошує рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди вступників, які вступають на основі базової загальної 
освіти не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали 
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення до 18.00 години 25 липня. Зарахування цієї категорії вступників за 
державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 31 липня.  

4. Державний ВНЗ «НГУ» оголошує рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди вступників, які вступають на основі повної загальної 
освіти не пізніше 12.00 години 05 серпня. Вступники, які отримали 
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення до 18.00 години 07 серпня, а також подати письмову заяву про 
виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї 
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 
години 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з 
конкурсу на інші місця державного замовлення. 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього 
розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право 
брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 
 


