
Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту  
від 08.06.2011 № 1/9-449 

 

Інформаційні матеріали 
 

щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове  
зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів  

у вивченні профільних предметів 
 

Вступник до вищого навчального закладу пред’являє особисто документ державного зразка про  раніше  
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; 
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о; паспорт громадянина України (паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - 
для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та документи, 
що підтверджують його право на вступ поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за 
цільовими направленнями та документи, що підтверджують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних 
предметів. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони 
подаються, або в установленому законодавством порядку 

 

Категорії осіб, які мають право на вступ поза конкурсом відповідно до 
 пункту 13.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України  

Категорія Необхідні документи Примітка 
 

І. Особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право  
 

Для учасника бойових дій  
(стаття 12). 

− Посвідчення учасника бойових дій. 
 

 

Для неповнолітніх дітей учасників 
бойових дій, які загинули або такі, 
що померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під 
час воєнних дій (стаття 15). 

− Свідоцтво про народження вступника, свідоцтво про смерть  
учасника  бойових  дій; 

− Довідка встановленого зразка з військкомату про причинний 
зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями на терито-
рії інших держав з підписом, скріпленим печаткою; 

− Посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (помер-
лого) ветерана війни. 

 

 



 2 
Категорія Необхідні документи Примітка 

 
ІІ. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, віком від 18 до 23 років (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 “Про поліпшен-
ня виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 

батьків”) 
Дитина-сирота, в якої померли або 
загинули батьки. 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

Діти, позбавлені батьківського пік-
лування у зв’язку з: 
а) Позбавленням батьків батьківсь-
ких прав; 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини.  

 

б) Відібранням у батьків без позбав-
лення батьківських прав; 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

в) Визнанням батьків безвісно від-
сутніми або недієздатними, оголо-
шенням батьків померлими; 

− Свідоцтво про народження вступника;  
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

ґ) Відбуванням батьками покарання в 
місцях позбавлення волі чи перебу-
ванням їх під вартою на час слідства; 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

д) Розшуком батьків органами внут- − Свідоцтво про народження вступника;  
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рішніх справ, пов'язаним з ухилен-
ням  від  сплати  аліментів та відсут-
ністю  відомостей про їх місцезнахо-
дження; 
 

− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-
ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

е) Тривалою хворобою батьків, що 
перешкоджає їм виконувати свої ба-
тьківські обов'язки; 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

є) Підкинуті діти, батьки яких неві-
домі; діти, від яких відмовилися ба-
тьки; та безпритульні діти. 

− Свідоцтво про народження вступника;  
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини. 

 

Особи віком від 18 до 23 років з чис-
ла дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надан-

ня  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківсь-
кого піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  
місті ради за місцем походження дитини.  

 

На сьогодні питання надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування регулюється Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Мініст-
рів України від 24.09.2008 № 866 (далі – Порядок), що набрала чинності 17.10.2008 року. 

Відповідно до пункту 22 Порядку районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом  мі-
ської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини за поданням служби у справах дітей приймається рішення про надання  
статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначене рішення є офіційним документом, яким підтвер-
джується статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилась без батьківсь-
кого піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форма влаштування дитини. 

Для дітей, які посиротіли до 17 жовтня 2008 року і щодо яких не приймалося окремого рішення про надання статусу, може слу-
гувати витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який роздруко-
вується з єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування, і засвідчується в установ-
леному порядку керівником органу опіки та піклування. 



 4 
Категорія Необхідні документи Примітка 

Тут і далі, якщо наявність права особи на пільгу залежить від досягнення нею певного віку (зокрема, 18 або 23 років), вона може 
скористатися нею, якщо не досягла вказаного віку на момент подачі документів до вищого навчального закладу. Навіть якщо документи 
подаються у день досягнення вказаного віку, особа ще володіє пільгою. Особи, які подають документи вже на наступний день після до-
сягнення вказаного віку, права на пільгу не мають. 

 
 

ІІІ. Інваліди I та II групи та діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) (Закон Украї-
ни “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) 

 
Інваліди I та II груп, яким не проти-
показане навчання за обраною спеці-
альністю. 

− Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної 
допомоги, у якому зазначена група інвалідності) 

 

Діти-інваліди − Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної 
допомоги). 

Якщо посвідчення видано 
на одного з батьків, у ньому 
повинно бути чітко зазначе-
но прізвище ім’я по-
батькові дитини-інваліда, 
рік народження.  

 
IV. Особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-

трофи” надано таке право 
(документи, що дають право на отримання пільг,  мають бути видані або перереєстровані після 06.06.1996 року ) 

1 категорія 
(пункт 26 статті 20). 

− Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до посвідчен-
ня (див. зразок у додатку 2). 

 

 

2 категорія  
(пункт 26 статті 20 через пункт 1 
статті 21). 

− Посвідчення сірого кольору, серія Б, посвідчення світло-
зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2). 

 

3 категорія  
(пункт 6 статті 22). 

− Посвідчення зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 
2); 

− Довідка про місце постійного проживання на території радіоак-
тивного забруднення, підтверджене реєстрацією у паспорті, ці-
льове направлення, копія договору.  

 

За умови вступу поза кон-
курсом відповідно до пунк-
ту 6 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус і соціальний 
захист громадян, які пост-
раждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи” ці-
льове направлення за під-
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писом, скріпленим гербо-
вою печаткою, Міністра 
освіти і науки Автономної 
республіки Крим, началь-
ників головних управлінь 
агропромислового розвит-
ку, головних управлінь 
Держкомзему, державних 
управлінь охорони навко-
лишнього природного сере-
довища, управлінь лісового 
і мисливського господарст-
ва, головних управлінь 
освіти і науки обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних 
адміністрацій. 
Завірена копія договору 
між вищим навчальним за-
кладом та 
Міністерством освіти і нау-
ки Автономної республіки 
Крим, головними управлін-
нями освіти і науки облас-
них, Київської та Севасто-
польської міських держав-
них адміністрацій. 
 

4 категорія  
(пункт 6 статті 22 через пункт 1  
статті 23). 

− Посвідчення коричневого кольору, серія В (див. зразок у дода-
тку 2); 

− Довідка про місце постійного проживання на території радіоак-
тивного забруднення, підтверджене реєстрацією у паспорті, ці-
льове направлення, копія договору. 

За умови вступу поза кон-
курсом відповідно до пунк-
ту 6 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус і соціальний 
захист громадян, які пост-
раждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи” ці-
льове направлення за під-
писом, скріпленим гербо-
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вою печаткою, Міністра 
освіти і науки Автономної 
республіки Крим, началь-
ників головних управлінь 
агропромислового розвит-
ку, головних управлінь 
Держкомзему, державних 
управлінь охорони навко-
лишнього природного сере-
довища, управлінь лісового 
і мисливського господарст-
ва, головних управлінь 
освіти і науки обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних 
адміністрацій. 
Завірена копія договору 
між вищим навчальним за-
кладом та 
Міністерством освіти і нау-
ки Автономної республіки 
Крим, головними управлін-
нями освіти і науки облас-
них, Київської та Севасто-
польської міських держав-
них адміністрацій. 
 

Діти до 18 років – інваліди у зв’язку 
з Чорнобильською катастрофою  
(пункт 4 частини 3 статті 30). 

− Посвідчення жовтого кольору, серія Д та вкладка до посвідчен-
ня дитини, скріплена печаткою облдержадміністрації, міськде-
ржадміністрації м. Києва та Севастополя (див. зразок у додат-
ку 2). 

 

 

Діти віком до 18 років, у яких по-
мерли батьки, віднесені до 1 або 2 
категорії, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою  
(пункт 26 статті 20 через частину 2 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків; 
− Експертний висновок про смерть одного (обох) батьків, де 

встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвід-
чення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2). 

Експертний висновок між-
відомчої експертної комісії 
по встановленню причин-
ного зв’язку хвороб, інвалі-
дності та смерті з дією іоні-
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статті 20 та частини 2 статті 21). 
 

 зуючого випромінення та 
інших щкідливих чинників 
внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС або військо-
во-лікарських комісій в си-
стемі МВС та Міноборони, 
завірених місцевим управ-
лінням праці та соціального 
захисту населення. 

Діти віком до 18 років, у яких по-
мерли батьки з числа учасників лік-
відації наслідків аварії на ЧАЕС, від-
несених до 3 категорії, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катаст-
рофою  
(пункт 26 статті 20 через частину 2 
статті 22). 
 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків; 
− Експертний висновок про смерть одного (обох) батьків, де 

встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвід-
чення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2). 
 

Експертний висновок між-
відомчої експертної комісії 
по встановленню причин-
ного зв’язку хвороб, інвалі-
дності та смерті з дією іоні-
зуючого випромінення та 
інших шкідливих чинників 
внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС або військо-
во-лікарських комісій в си-
стемі МВС та Міноборони, 
завірених місцевим управ-
лінням праці та соціального 
захисту населення. 

Діти віком до 18 років, батьки яких 
віднесені до 1 категорії  
(частина 2 статті 20 через пункт 26 
статті 20). 
 

− Свідоцтво про народження вступника та посвідчення 1 катего-
рії батька (матері) з вкладкою встановленого зразка;  
Вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2). 

 
 

 
V. Особи, яким Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право 

 
Шахтарі, що мають стаж підземної 
роботи не менш як три роки. 

− Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у яко-
му зберігаються трудові книжки працівників, що виконують 
видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені  у  статті  1  Закону 
України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 
або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому 
знаходиться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, 

Довідка за підписами кері-
вника відділу та керівника 
підприємства (шахтоуправ-
ління) і завірена відповід-
ною печаткою юридичної 
особи із зазначенням її іде-
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що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у 
статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шах-
тарської праці», за підписами керівника Управління та началь-
ника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною 
печаткою; 

− Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими 
печаткою відділу кадрів. 

нтифікаційного коду. 
 

Діти, батьки яких мають стаж підзе-
мної роботи не менш як п’ятнадцять 
років. 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у яко-

му зберігаються трудові книжки працівників, що виконують 
видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону або 
довідка управління Пенсійного фонду України, у якому знахо-
диться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що 
виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 
Закону № 345, за підписами керівника Управління та началь-
ника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною 
печаткою; 

− Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими 
печаткою відділу кадрів. 

Довідка за підписами кері-
вника відділу кадрів та ке-
рівника підприємства (шах-
тоуправління), скріплена 
відповідною печаткою 
юридичної особи із зазна-
ченням її ідентифікаційного 
коду. 
 

Діти шахтарів, які загинули внаслі-
док нещасного випадку на вироб-
ництві. 

− Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть 
одного або обох батьків та один з наступних документів: 

− Посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря; 
− Акт про нещасний випадок, пов'язаний з нещасним випадком 

на виробництві (форма Н-1). 

 

Діти шахтарів-інвалідів I та II групи. − Свідоцтво про народження вступника та пенсійне посвідчення 
батька (матері) - шахтаря, у якому зазначена група та причина 
інвалідності або посвідчення отримувача державної соціальної 
допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності та 
один з наступних документів: 

− Висновок МСЕК про наявність причинного зв’язку інваліднос-
ті з трудовим каліцтвом. 

− Акт про нещасний випадок, пов'язаний з нещасним випадком 
на виробництві (форма Н-1). 

Висновок МСЕК повинен 
бути підписаний головою 
МСЕК (підпис розшифро-
ваний і скріплений печат-
кою). 
 

 
VІ. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціа-
льностями (Указ Президента України „Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки 
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загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах” від 19.05.1999 № 524) 
 

Діти, чиї батьки загинули на вугле-
добувних підприємствах, при вступі 
на навчання за гірничими спеціаль-
ностями. 

− Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть 
одного з батьків та один з наступних документів: 

− Посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого ша-
хтаря і його право на пільги; 

− Вкладка, в якій зазначаються права та соціальні гарантії члена 
сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством. 

 

 

Діти, чиї батьки стали інвалідами на 
вугледобувних підприємствах, при 
вступі на навчання за гірничими спе-
ціальностями. 

− Свідоцтво про народження вступника та посвідчення (пенсійне 
або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазна-
чена група та причина інвалідності); 

− Довідка МСЕК, у якій зазначено причинний зв'язок інваліднос-
ті з трудовим каліцтвом.  

 

− Довідка МСЕК повинна 
бути підписана головою 
МСЕК (підпис розшиф-
рований і скріплений 
печаткою). 

VІІ. Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які заги-
нули під час виконання службових обов’язків (Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про за-

хисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”  
від 21.02.2002 № 217) 

Діти військовослужбовців Збройних 
Сил України, інших військових фор-
мувань, працівників правоохоронних 
органів, які загинули під час вико-
нання службових обов’язків. 

− Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть 
одного з батьків та один з наступних документів: 

− Посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) військовослуж-
бовця; 

− Витяг з наказу військової частини про факт загибелі військово-
службовця або довідка з військкомату, довідка з правоохорон-
ного органу, де співробітник правоохоронних органів проходив 
службу, з підписами, скріпленими печатками, про смерть у 
зв’язку з виконанням службових обов’язків. 

 

 
VІІІ. Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. 
Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального за-

хисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників” 
 

Члени сімей шахтарів та гірничоря-
тувальників, що загинули внаслідок 
аварії на орендному підприємстві 

− Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть 
одного з батьків, а також один з наступних документів: 

− Посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого ша-
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“Шахта імені О.Ф. Засядька”. хтаря і його право на відповідні пільги та компенсацію; 
− Вкладка, в якій зазначаються права та соціальні гарантії члена 

сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством. 
 

Категорії осіб, які відповідно до пунктів 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів 

Категорія Необхідні документи Примітка 
Інваліди I та II групи, яким не про-
типоказане навчання за обраною 
спеціальністю. 

− Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соці-
альної допомоги, у якому зазначена група інвалідності) 

 

Діти-інваліди  − Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соці-
альної допомоги). 

Якщо посвідчення видано на 
одного з батьків, у ньому по-
винно бути чітко зазначено прі-
звище ім’я по-батькові дитини-
інваліда, рік народження.  

Інваліди I та II групи, яким не про-
типоказане навчання за обраною 
спеціальністю. 

− Пенсійне посвідчення, у якому зазначена група інвалі-
дності або посвідчення отримувача державної соціаль-
ної допомоги, у якому зазначена група інвалідності. 

 

Діти-інваліди віком до 18 років. − Свідоцтво про народження вступника; 
− Пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача 

державної соціальної допомоги. 

Якщо посвідчення видано на 
одного з батьків, у ньому по-
винно бути чітко зазначено 
ім’я дитини-інваліда, закріпле-
но печаткою органу, що видав 
посвідчення. 

Військовослужбовці Збройних Сил 
України, інших утворених відповід-
но до Законів України військових 
формувань, а також правоохоронних 
органів спеціального призначення та 
Державної спеціальної служби тран-
спорту, які проходять військову 
строкову службу. 

− Військовий квиток. У військовому квитку має бути 
зазначено факт проходження 
військової служби. 
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Громадяни України, звільнені зі 
строкової військової служби в рік 
вступу до вищого навчального за-
кладу 

− Військовий квиток. У військовому квитку має бути 
зазначено факт проходження 
або звільнення з військової 
служби у рік вступу до вищого 
навчального закладу. 

Військовослужбовці рядового, сер-
жантського та старшинського скла-
ду, які проходять військову службу 
за контрактом (при вступі на заочну 
форму навчання). 
 

− Військовий квиток. У військовому квитку має бути 
зазначено факт проходження 
військової служби. 

Особи, що мають захворювання, вка-
зані в переліку захворювань, що мо-
жуть бути перешкодою для прохо-
дження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, встановле-
ному Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством охорони 
здоров’я України, для яких Україн-
ський центр оцінювання якості осві-
ти не зміг забезпечити проходження 
незалежного зовнішнього оцінюван-
ня навчальних досягнень. 
 

− Довідка про хворобу згідно з переліком. Довідка повинна бути видана у 
порядку, визначеному листом 
Міністерства охорони здоров’я 
від  24.04.2009 № 04.04.44-8-
325. 
Довідка лікувально-профі-
лактичного закладу видається 
за місцем проживання вступ-
ника, і оформлюється лікарсь-
ко-контрольною комісією за-
кладу з урахуванням Переліку 
захворювань, що можуть бути 
перешкодою для проходження 
зовнішнього незалежного оці-
нювання, затвердженого нака-
зом МОН та МОЗ України від 
25.02.2008 № 124/95.  
Довідка видається на запит 
вступника, батьків вступника 
або осіб, що їх замінюють, у 
довільній формі за .підписом 
керівника лікувально-профі-
лактичного закладу та 
завіряється круглою печаткою 
закладу. 
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Особи, які здобули повну загальну 
середню освіту у 2007 році і раніше 
(при вступі і на денну, і на заочну 
форми навчання) 

- Документ про здобуття повної загальної середньої 
освіти, виданий у 2007 році та раніше. 

 

Громадяни України, які в рік вступу 
здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном. 

- Документ про здобуття повної загальної середньої 
освіти у 2011 році за кордоном. 

 

 
Категорії осіб, які вступають до вищих навчальних закладів за цільовим прийомом 
відповідно до пункту 10.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

 
Категорія Необхідні документи Примітка 

І. Особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 “Про підго-
товку фахівців для роботи в сільській місцевості” 

Мешканці сільської місцевості або 
селищ міського типу.  

− Цільове направлення. Цільове направлення за підпи-
сом Міністра освіти і науки 
Автономної республіки Крим, 
начальників головних управ-
лінь агропромислового розвит-
ку, головних управлінь Держ-
комзему, державних управлінь 
охорони навколишнього при-
родного середовища, управлінь 
лісового і мисливського госпо-
дарства, головних управлінь 
освіти і науки обласних, Київ-
ської  та  Севастопольської  
міських державних адміністра-
цій, скріплене гербовою печат-
кою.  
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Категорії осіб, які відповідно до пунктів 11.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
мають право на зарахування за результатами співбесіди (згідно з Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)  
(документи, що дають право на отримання пільг,  мають бути видані або перереєстровані після 06.06.1996 року ) 

 
Категорія Необхідні документи Примітка 

1 категорія 
(пункт 26 статті 20). 

− Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до 
посвідчення, скріплена печаткою облдержадміністрації 
(див. зразок у додатку 2); 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 
 

 

2 категорія  
(пункт 26 статті 20 через пункт 1 
статті 21) 

− Посвідчення сірого кольору, серія Б, Посвідчення світ-
ло-зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2); 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 
 

 

Діти до 18 років – інваліди у зв’язку 
з Чорнобильською катастрофою  
(пункт 4 частини 3 статті 30). 

− Посвідчення жовтого кольору, серія Д та вкладка до 
посвідчення дитини, скріплена печаткою облдержад-
міністрації, міськдержадміністрації м. Києва та Севас-
тополя (див. зразок у додатку 2); 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 
 

 

Діти віком до 18 років, які постраж-
дали у зв’язку з Чорнобильською ка-
тастрофою  
(пункт 4 частини 3 статті 30). 

− Посвідчення жовтого кольору, серія Д (див. зразок у 
додатку 2) та довідка про наявність підстав для прис-
воєння категорії після досягнення повноліття, видана 
облдержадміністрацією за місцем проживання дитини; 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 
 

Довідка про присвоєння кате-
горії після виповнення 18 років 
повинна бути видана обласною 
державною адміністрацією з 
підписом, скріпленим гербо-
вою печаткою. 
 

Діти віком до 18 років, в яких поме-
рли батьки, віднесені до 1 або 2 кате-

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків; 

Довідка повинна бути видана 
районною або обласною дер-
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горії, смерть яких пов’язана з Чорно-
бильською катастрофою  
(пункт 26 статті 20 через частину 2 
статті 20 та частину 2 статті 21). 
 

− Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встанов-
лено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посві-
дчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2); 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 
 

жавними адміністраціями з пі-
дписом, скріпленим гербовою 
печаткою. 
 

Діти віком до 18 років, у яких по-
мерли батьки з числа учасників лік-
відації наслідків аварії на ЧАЕС, від-
несених до 3 категорії, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катаст-
рофою  
(пункт 26 статті 20 через частину 2 
статті 22). 
 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків; 
− Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встанов-

лено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та пос-
відчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 
2); 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 

 

Довідка повинна бути видана 
районною або обласною дер-
жавними адміністраціями з пі-
дписом, скріпленим гербовою 
печаткою. 
 

Діти віком до 18 років, батьки яких 
віднесені до 1 категорії  
(частина 2 статті 20 через пункт 26 
статті 20). 

− Свідоцтво про народження вступника та посвідчення 
про категорію батьків;  

− Вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2); 
− Документ державного зразка про повну загальну сере-

дню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 
11, 12 балів). 

 

 
 

 
Категорії осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних дисциплін і мають право  

на зарахування поза конкурсом відповідно до пункту 12.1 Умов прийому  
до вищих навчальних закладів України 

 
Категорія Необхідні документи Примітка 

 
Вступники, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти і досягли визначних успіхів у вивченні про-
фільних предметів 
Учасники міжнародних олімпіад з 
конкурсних профільних предметів. 

− Оригінал диплома учасника міжнародної олімпіади .  
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Категорії осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних дисциплін і мають право  

на нарахування додаткових балів відповідно до пунктів 12.2-12.4 Умов прийому  
до вищих навчальних закладів України 

 
 

Вступники, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти і досягли визначних успіхів у вивченні про-
фільних предметів 

Призери (особи, нагороджені  
дипломами I - III ступенів) IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових предметів. 

− Оригінал диплома I - III ступенів IV етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з базових предметів. 

Прізвище особи має бути 
зазначене у наказі 
МОНмольдьспорт від 
27.05.2011 №493. 

Призери (особи, нагороджені дипло-
мами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Все-
українських конкурсів-захистів нау-
ково-дослідницьких робіт учнів–
членів Малої академії наук 

− Оригінал диплома переможця  Прізвище особи має бути 
зазначене у наказі 
МОНмольдьспорт від 
27.05.2011 №490. 
 

 
Категорії осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних дисциплін і мають право  

на нарахування додаткових балів відповідно до пункту 12.5 - 12.6 Умов прийому  
до вищих навчальних закладів України 

 
 

Вступники, які вступають до вищого навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти і в рік 
вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) у цьому вищому навчальному закладі для 

навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах (спеціальностях) 
 

Особи, які в рік вступу закінчили 
підготовчі курси (відділення, 
факультети довузівської підготовки) 
у вищому навчальному закладі для 
навчання на природничо-
математичних та інженерно-
технічних напрямах 

− Довідка за результатами підсумкової атестації з 
зазначенням кількості балів, що додаватимуться до 
конкурсного бала вступника 

Додається до 20 балів (до 2 
балів - при вступі на основі 
базової середньої освіти) за 
результатами підсумкової 
атестації 
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Категорії осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих навчальних  
закладів відповідно до пункту 14.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

 
Категорія Необхідні документи Примітка 

 
І. Особи, яким надано таке право відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”  від 26.04.2001 р. № 2402-III 

 
Дитина-інвалід, або дитина-сирота, 
або дитина, позбавлена батьківсько-
го піклування 

- (Див. перелік документів для даної категорії осіб, ви-
значений у розділі про вступ поза конкурсом). 

 

Діти з багатодітних сімей, які мають 
п’ятьох і більше дітей 

- Посвідчення дитини з багатодітної родини. 
- Посвідчення одного із батьків багатодітної родини, де 

зазначено п’ять та більше дітей.  
 

 

 
ІІ. Особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надано таке 

право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів 
Діти військовослужбовців, які мають 
вислугу в календарному  
обчисленні 20 років і більше.  
Діти громадян, звільнених з  
військової служби за віком, за ста-
ном здоров'я чи у зв'язку із  
скороченням штатів або проведен-
ням організаційних заходів, вислуга 
років у календарному обчисленні 
яких становить 20 років і більше. 

- Свідоцтво про народження вступника та довідка війсь-
кової частини (військкомату), що підтверджує факт 
вислуги в календарному обчисленні 20 років і більше у 
одного з батьків. 

Довідка повинна бути з підпи-
сом, скріпленим печаткою від-
повідної військової частини 
(військкомату). 

Діти військовослужбовців, які  
стали інвалідами внаслідок захворю-
вання, пов'язаного з проходженням 
військової служби. 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соці-

альної допомоги, у якому зазначена група та причина 
інвалідності) та  довідка  військової  частини ( військ-
комату), що підтверджує факт інвалідності одного з 
батьків внаслідок захворювання, пов’язаного з прохо-
дженням військової служби. 

Довідка повинна бути з підпи-
сом, скріпленим печаткою від-
повідної військової частини 
(військкомату). 
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Діти військовослужбовців, які  
стали інвалідами внаслідок захворю-
вання, пов'язаного з проходженням 
військової служби. 

− Свідоцтво про народження вступника; 
− Пенсійне посвідчення, у якому зазначена група інвалі-

дності або посвідчення отримувача державної соціаль-
ної допомоги, у якому зазначена група інвалідності та  
довідка  військової  частини (військкомату), що підт-
верджує факт інвалідності одного з батьків внаслідок 
захворювання, пов’язаного з проходженням військової 
служби. 

Довідка повинна бути з підпи-
сом, скріпленим печаткою від-
повідної військової частини 
(військкомату). 

 
ІІІ. Особи, яким надано таке право відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 

 
Інваліди ІІІ групи. - Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соці-

альної допомоги, у якому зазначена група інвалідності) 
 

Діти з малозабезпечених сімей, у 
яких: 
Обидва батьки є інвалідами;  
Один з батьків інвалід, а інший по-
мер;  
Одинока матір з числа інвалідів; 
Батько з числа інвалідів, який вихо-
вує дитину без матері. 

- Свідоцтво про народження вступника; 
- Довідка управління праці та соціального захисту насе-
лення про отримання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям; 

- Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соці-
альної допомоги, у якому зазначена група інвалідності) 
обох батьків або одного з батьків за умови наявності 
документа, який підтверджує відсутність другого з ба-
тьків. 

 

Інваліди ІІІ групи. - Пенсійне посвідчення, у якому зазначена група інвалі-
дності або посвідчення отримувача державної соціаль-
ної допомоги, у якому зазначена група інвалідності 

 

Діти з малозабезпечених сімей, у 
яких: 
Обидва батьки є інвалідами;  
Один з батьків інвалід, а інший по-
мер;  
Одинока матір з числа інвалідів; 
Батько з числа інвалідів, який вихо-
вує дитину без матері. 

- Свідоцтво про народження вступника; 
- Довідка Управління праці та соціального захисту насе-
лення про отримання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям; 

- Документи, що підтверджують інвалідність обох бать-
ків або одного з батьків за умови наявності документа, 
який підтверджує відсутність другого з батьків. 

 

 
ІV. Особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських насе-

лених пунктів в Україні” надано статус гірського 
Мешканці гірських населених пунк- − Посвідчення особи, яка проживає на території населе- Довідка повинна бути з підпи-
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тів. ного пункту, якому надано статус гірського, або довід-
ка виконавчого органу місцевої ради про надання ста-
тусу гірського даному населеному пункту  та  про  те, 
що особа проживає на території населеного пункту, 
якому надано статус гірського. 

сом, скріпленим гербовою пе-
чаткою відповідної місцевої 
ради та повинна містити поси-
лання на відповідне рішення 
Кабінету Міністрів України, 
яким було затверджено статус 
гірського даному населеному 
пункту. 
 

 
V. Особи, яким надано таке право відповідно до Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення турботи 

про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” 
 від 21.02.2002 р. № 157 

 
Громадянин України, який відслу-
жив строкову військову службу або 
службу за контрактом і має позитив-
ну характеристику від командування 
військової частини. 

- Позитивна характеристика від командування військо-
вої частини за місцем проходження строкової військо-
вої служби або служби за контрактом. 

 

 
VІ. Особи, яким надано таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради націона-
льної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підви-

щення життєвого рівня населення у 2008 році” 
Діти з багатодітних сімей, які мають 
п’ятьох і більше дітей. 

- Посвідчення дитини з багатодітної родини. 
- Посвідчення одного із батьків багатодітної родини, де 

зазначено п’ять та більше дітей.  
 

 

 
VІI. Випускники, нагороджені золотою або срібною медаллю або які мають свідоцтво  

про базову загальну середню освіту з відзнакою  
Випускники старшої школи (повна 
загальна середня освіта), нагородже-
ні золотою або срібною медаллю, 
при вступі на базі повної загальної 
середньої освіти. 

− Документ державного зразка про повну загальну сере-
дню освіту з відзнакою. 

 

Випускники основної школи, які 
мають свідоцтво про базову загальну 

− Свідоцтво про здобуття базової загальної середньої 
освіти з відзнакою 
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середню освіту з відзнакою (при 
вступі на навчання на основі базової 
загальної середньої освіти) 
 
 
Директор Департаменту вищої освіти             Я.Я. Болюбаш 



Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту від 08.06.2011  № 1/9-449 

Зразки 
 
 
 
 
Бордового 
кольору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зеленого 
кольору 
серії А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синього 
кольору 
серії Д 
 
 
 
 
 
 
 
Зеленого 
кольору 
серії Б 
 
 
 
 
 

 



Зразки 
 
 
 
 
Сірого 
кольору 
серії Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синього 
кольору 
Серії А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтого 
кольору 
серії Д 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                              Зразок 

 


