
Інформаційні матеріали 

щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених  

квот та на першочергове зарахування. 

 

Вступник до вищого навчального закладу пред’являє особисто документ державного зразка (оригінал) про  раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього 

незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

паспорт громадянина України, військовий квиток або (посвідчення про приписку), 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 зарахування за 

співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та першочергове зарахування. Усі копії документів завіряються за оригіналами 

вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку 

 

Категорії осіб, які мають право на зарахування за співбесідою відповідно до пункту 1 

розділу Х  Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України 

 

Категорія Необхідні документи Примітка 

І. Особи, яким  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» надано таке право. 

 

1 категорія 

(пункт 26 статті 20). 

які закінчили середні та професійно-

технічні заклади освіти з відзнакою 

(відмінними оцінками) 

 Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до посвідчення, 

скріплена печаткою облдержадміністрації (див. зразок у додатку 

2); 

Документ державного зразка про повну загальну середню 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 світло-зеленого 

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

Документ державного зразка про повну загальну середню 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 облдержадміністрації, 

міськдержадміністрації м.м. Києва та Севастополя (див. зразок у 

додатку 2); 

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

Діти віком до 18 років, які 

постраждали у зв’язку з 

Чорнобильською катастрофою  

(пункт 4 частини 3 статті 30). 

 Посвідчення жовтого кольору, серія Д (див. зразок у додатку 2) та 

довідка про наявність підстав для присвоєння категорії після 

досягнення повноліття, видана облдержадміністрацією за місцем 

проживання дитини; 

 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з 

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

 

Довідка про присвоєння 

категорії після виповнення 18 

років повинна бути видана 

обласною державною 

адміністрацією з підписом, 

скріпленим гербовою 

печаткою. 

Діти віком до 18 років, в яких 

померли батьки, віднесені до 1 або 2 

категорії, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою  

(пункт 26 статті 20 через частину 2 

статті 20 та частину 2 статті 21). 

 

 Свідоцтво про народження вступника; 

 Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків; 

 Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок 

з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію 

батьків (див. зразок у додатку 2); 

 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з 

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

 

Довідка повинна бути видана 

районною або обласною 

державними адміністраціями 

з підписом, скріпленим 

гербовою печаткою. 

 

Діти віком до 18 років, у яких по-

мерли батьки з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

віднесених до 3 категорії, смерть 

яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою  

(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 встановлено зв'язок 

з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію 

батьків (див. зразок у додатку 2); 

 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з 

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

 

Довідка повинна бути видана 

районною або обласною 

державними адміністраціями 

з підписом, 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 середню освіту з 

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

 

 

 

ІІ. Особи, яким надано статус інвалідів та інвалідів війни згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 
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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 (пункт 10 частини другої 

статті 7).  

 Посвідчення інваліда війни; 

 Довідка МСЕК (ЛТЕК) з висновком про зв’язок інвалідності з 

подіями Революції Гідності  

 
 

 

Видається органами 

соціального захисту 

населення за місцем 

реєстрації громадянина на 

підставі довідки МСЕК про 

групу та причину інвалідності 

(поранення, контузія, 

каліцтво, захворювання, 

одержане під час участі у 

масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 

листопада 2013 р. по 21 

лютого 2014 р. за 

євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича (у 

Революції Гідності)) та на 

підставі рішення міжвідомчої 

комісії з питань встановлення 

факту участі осіб у Революції 

Гідності 

Особи, які визнані інвалідами війни 

(пункти 11-14 частини другої статті 

7) 

 Посвідчення інваліда війни  

 Довідка МСЕК (висновок  ЛТЕК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


