Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ “УжНУ”:
8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за
кожний з них не менше ніж встановлений ДВНЗ «УжНУ» мінімальний рівень
допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або ОКР молодшого
спеціаліста:
– 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;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих 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 замовлення (крім випадку, коли 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»).
8.4. 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 ДВНЗ «УжНУ» мінімальний
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або ОКР
молодшого спеціаліста:
– 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 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
МОН 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).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2020
років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 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 замовлення
(крім випадку, коли 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»).
Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали)
в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської,
французької та німецької мов проводяться у ДВНЗ «УжНУ».
8.5. 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 них не менше ніж встановлений ДВНЗ
«УжНУ» мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під
час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої
освіти або ОКР молодшого спеціаліста:
– особи, які в 2020 році не брали участь 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 МОН 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 одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2
наказу МОН 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).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в
основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року,
та/або 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 замовлення (крім
випадку, коли 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»).
Якщо особи, зазначені в пунктах 8.2 – 8.5, виявили бажання брати участь
у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за
такими результатами.
8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) до ДВНЗ «УжНУ» як уповноваженого
закладу вищої освіти, визначеного відповідно до наказу № 560, та в разі
отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений
ДВНЗ «УжНУ» мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному
відборі:
– особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01
січня 2020 року.
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової
атестації в Освітньому центрі «Крим-Україна» ДВНЗ «УжНУ» або без такого
врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню
освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях
за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну
пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на
місця державного 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»).
8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) до ДВНЗ «УжНУ» як уповноваженого
закладу вищої освіти, визначеного відповідно до наказу № 697, та в разі
отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений

ДВНЗ «УжНУ» мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному
відборі:
– 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.
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях
за їх вибором).
8.8. 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 них не менше ніж встановлений ДВНЗ
«УжНУ» мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
– 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.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не
складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці
третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця
державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання.
7.3. ....
Для
конкурсних
пропозицій
зі
спеціальностей
(предметних
спеціальностей) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», які передбачають
підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням румунською,
угорською мовами або вивченням цих мов, ДВНЗ «УжНУ» може замість
третього конкурсного предмету додавати вступний іспит з відповідної мови.
Додаток 5 до Правил прийому. Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
Українсько-угорський навчально-науковий інститут
014.026 Середня освіта. Угорська мова і література (Угорська мова і
література (мова навчання фахових дисциплін – угорська))** – денна та заочна
1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
3. Історія України або Географія або Угорська мова

014.03 Середня освіта. Історія (Історія, мова навчання фахових дисциплін
– угорська)* – денна
1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія або Угорська мова
014.04 Середня освіта. Математика (Математика. Інформатика, мова
навчання фахових дисциплін – угорська)* – денна
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова або Фізика або Географія або Угорська мова
014.08 Середня освіта. Фізика (Фізика. Інформатика, мова навчання
фахових дисциплін – угорська)* – денна
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова або Фізика або Біологія або Угорська мова
Філологічний факультет
014.01 Середня освіта. Українська мова і література (Українська мова і
література в закладах загальної середньої освіти з мовами навчання
національних меншин)* – денна
1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія або Угорська мова або Румунська мова

