Категорії осіб, які мають право на
зарахування за співбесідою:
І. Особи, яким Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надано таке право.
ІІ. Особи, яким надано статус інвалідів та інвалідів
війни згідно з Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»:
 Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
масових акціях громадського протесту в Україні з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за
євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція
Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період
з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 Особи, які визнані інвалідами війни (пункти 11-14 частини
другої статті 7 Закону Украйни «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»).

Категорії осіб, які мають право на
зарахування в межах встановлених квот
І. Особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу
освіту» та згідно з переліком захворювань, затвердженого наказом
МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95, надано право;
ІІ. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані),
після 30 листопада 2015 року;
ІІІ. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а
також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років, яким надано цей статус Законом
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
та згідно зі статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» надано
таке право.
ІV. Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України.
V. Особи, яким відповідно до статті 7 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції»

