Додаток до листа МОН
Інформаційні матеріали
щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для
здобуття вищої освіти відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених наказом МОН від
11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Мін’юсті 02 грудня 2019 за № 1192/34163 (далі - Умови прийому)
Вступник до закладу вищої освіти пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; військовий квиток або (посвідчення про приписку),
документ, що посвідчує особу 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 закладом вищої освіти, до якого вони подаються, або в установленому
законодавством порядку
Категорії осіб, які мають право на зарахування за співбесідою відповідно до абзаців другого-четвертого пункту 2
розділу VIII)
Категорія
Необхідні документи
Примітка
Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право
надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди відповідно до абзацу третього пункту 2
розділу VІІІ Умов прийому за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти
Особи з інвалідністю – 1 категорія
 Посвідчення категорії 1 серії А синього кольору Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
(пункт 26 статті 20).
“Учасник ліквідації наслідків аварії на липня 2018 року №551 «Деякі питання видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
Чорнобильській АЕС у 19__ році”;
 Посвідчення категорії 1 серії Я синього кольору катастрофи, та іншим категоріям громадян» можуть
“Учасник ліквідації ядерних аварій” (категорія 1; подаватися документи нового зразка, що затверджені цією
Посвідчення
старого
зразка
можуть
 Посвідчення категорія 1 серії Б синього кольору постановою.
використовуватись
до
01
січня
2020
року
“Потерпілий від Чорнобильської катастрофи
 Посвідчення категорія 1 серії Я синього кольору
*Увага! Нові зразки посвідчень можна знайти за посиланням:
“Потерпілий від радіаційного опромінення”
 Документ державного зразка про повну загальну https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-2018-%D0%BF#n76
середню освіту з відзнакою або з відмінними посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла
оцінками (10, 11, 12 балів).
2 категорія
 Посвідчення категорії 2 серії А синього кольору внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2),
(пункт 26 статті 20 через пункт 1
“Учасник ліквідації наслідків аварії на потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3),
статті 21)
Чорнобильській АЕС у 19__ році” без штампу потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г),
дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія
“Перереєстровано”.
Дані посвідчення, видані до набрання чинності Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина
Постанови, без відмітки про зазначеного штампу не із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, видані за зразками,
дійсні;
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України
 Посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору




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


Діти віком до 18 років, які 
постраждали
у
зв’язку
з
Чорнобильською
катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30 через 
частину 6 статті 30).
Діти померлих осіб з числа 
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (віднесених
до категорії 1, 2 та 3) та потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи
(віднесених до категорії 1, 2),
смерть
яких
пов’язана
з
Чорнобильською катастрофою



“Учасник ліквідації ядерних аварій”;
Посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору
“Потерпілий від Чорнобильської катастрофи”
посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору
“Потерпілий від радіаційного опромінення”
Документ державного зразка про повну загальну
середню освіту з відзнакою або з відмінними
оцінками (10, 11, 12 балів).
посвідчення „Дитина, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи” серії Д жовтого
кольору.
**Потерпілим
дітям,
яким
встановлено
причинний
зв’язок
інвалідності
з
Чорнобильською
катастрофою,
до
вищезазначеного посвідчення видається вкладка.
Документ державного зразка про повну загальну
середню освіту з відзнакою або з відмінними
оцінками (10, 11, 12 балів).
Посвідчення „Дитина, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи” серії Д жовтого
кольору;
Документ державного зразка про повну загальну
середню освіту з відзнакою або з відмінними
оцінками (10, 11, 12 балів).
Посвідчення „Дитина, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи” серії Д жовтого
кольору.
До зазначеного посвідчення видається довідка
(додаток № 2), затверджена Порядком видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям
громадян, затвердженим Постановою.;
Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
Документ державного зразка про повну загальну
середню освіту з відзнакою або з відмінними
оцінками (10, 11, 12 балів).
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від 25 серпня 1992 р. № 501 “Про порядок видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 245), від 20
січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі
посвідчень
особам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України,
1997 р., число 5, с. 71) та від 21 серпня 2001 р. № 1105 “Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., №
34, ст. 1592), є дійсними до заміни їх в установленому
порядку.

Довідка про присвоєння категорії після виповнення 18 років
повинна бути видана обласною державною адміністрацією з
підписом, скріпленим гербовою печаткою.

Довідка повинна бути видана районною або обласною
державними адміністраціями з підписом, скріпленим
гербовою печаткою.
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Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; та відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу VІІІ Умов прийому
Особи з інвалідністю внаслідок  Посвідчення інваліда війни;
Видається органами соціального захисту населення за місцем
поранення, контузії чи інших  Копія медичного висновку про дитину з реєстрації громадянина на підставі довідки МСЕК про групу
ушкоджень здоров’я, одержаних під
інвалідністю віком до 18 років або копію довідки та причину інвалідності (поранення, контузія, каліцтво,
час участі у масових акціях
медико-соціальної експертизи з висновком про захворювання, одержане під час участі у масових акціях
громадського протесту в Україні з
зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21
21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича
лютого 2014 року за євроінтеграцію
(у Революції Гідності)) та на підставі рішення міжвідомчої
та проти режиму Януковича (далі комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції
Революція
Гідності),
та
які
Гідності
звернулися за медичною допомогою
у період з 21 листопада 2013 року
по 30 квітня 2014 року (пункт 10
частини другої статті 7).
Особи,
які
визнані
особами  Посвідчення інваліда війни
інвалідністю
внаслідок
війни  Копія медичного висновку про дитину з
(пункти 11 -14 частини другої статті
інвалідністю віком до 18 років або копію довідки
7).
медико-соціальної експертизи.
Особи, яким надано це право відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділуVІІІ Умов прийому
Особи з інвалідністю, які не  Посвідчення по інвалідності
спроможні відвідувати заклад освіти  Копія медичного висновку про дитину з
(за рекомендацією органів охорони
інвалідністю віком до 18 років або копію довідки
здоров’я та соціального захисту
медико-соціальної експертизи
населення)
 рекомендація органів охорони здоров’я та
соціального захисту населення
Особи, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі
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) що визначено згідно з
пунктом 5 розділу VІІІ Умов прийому (в межах квоти 1)
особи, які в 2020 році не брали
інформація про захворювання або патологічний за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти
участі в основній чи додатковій стан, що може бути перешкодою для проходження одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу
сесіях зовнішнього незалежного зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
оцінювання
з
певного(их) одному із нижчезазначених документів::
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі
навчального(их) предмета(ів) через
питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та
 листку непрацездатності,
наявність
захворювання
або
 довідці про тимчасову непрацездатність вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або
патологічного стану, зазначеного в поліцейського, військовослужбовця Національної патологічні
стани, інвалідність», зареєстрованого
в
Переліку
захворювань
та гвардії України,
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
патологічних станів, що можуть
1707/29837 (далі - Наказ), або копії такого документа
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 довідці про тимчасову непрацездатність
довідок
відповідно
до
Наказу:
військовослужбовця, формі первинної облікової **форми
документації № 095/о, або Індивідуальній програмі https://cutt.ly/WyP7Khp
реабілітації дитини-інваліда № _____ (вікова
категорія від 0 до 18 років), Індивідуальній програмі
реабілітації інваліда № _____ (вікова категорія від 18
років і старше),
 формі первинної облікової документації №
086/о
«Медична
довідка
(лікарський
консультаційний висновок)»
Особи, які 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, 2017-2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), що визначено
пунктом 4 розділу VІІІ Умов прийому
особи,
яким
за
рішенням
Довідка про хворобу згідно з переліком (Форма Довідка лікувально-профілактичного закладу видається за
регламентної
комісії
при № 086-3/о). «Медичний висновок про створення місцем проживання вступника, і оформлюється лікарськорегіональному центрі оцінювання особливих (спеціальних) умов для проходження контрольною комісією закладу з урахуванням Переліку
якості
освіти
відмовлено
в зовнішнього незалежного оцінювання»
захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
реєстрації для участі в 2020 році в
Форма № 086-3/о оформлюється згідно з зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом
зовнішньому
незалежному рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
оцінюванні через неможливість охорони здоров'я (ЛКК) або медичної комісії з здоров’я України «Деякі питання участі в зовнішньому
створення особливих (спеціальних) питань створення особливих (спеціальних) умов для незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають
умов (за умови подання до проходження зовнішнього незалежного оцінювання певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» від
приймальної комісії закладу вищої лікувально-профілактичного
закладу
(медична 29.08.2016 № 1027/900.
освіти копії медичного висновку за комісія)
Довідка видається на запит вступника, батьків вступника
формою
первинної
облікової
Форму № 086-3/о підписують голова ЛКК або осіб, що їх замінюють.
документації № 086-3/о,
що (медичної комісії) та члени ЛКК (медичної комісії)
завірений
підписом
секретаря закладу охорони здоров'я (ставляться підписи і
регламентної
комісії
при вказуються прізвища, імена, по батькові).
регіональному центрі оцінювання
Форма № 086-3/о засвідчується печаткою
якості
освіти
і
печаткою закладу охорони здоров'я, на базі якого працює ЛКК
регіонального центру оцінювання (медична комісія), або печаткою ЛКК закладу
якості освіти, та відповідного витягу охорони здоров'я (за наявності).
з протоколу засідання регламентної
комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти)
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» відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу VІІІ Умов прийому мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) (в
бути перешкодою для проходження
зовнішнього
незалежного
оцінювання,
затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки
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
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Дитина-сирота, в якої померли або 
загинули батьки.


Діти,
позбавлені
батьківського 
піклування у зв’язку з:

а)
Позбавленням
батьків
батьківських прав;
б) Відібранням у батьків без 
позбавлення батьківських прав;


в) Визнанням батьків безвісно 
відсутніми
або
недієздатними, 
оголошенням батьків померлими;

ґ) Відбуванням батьками покарання 
в місцях позбавлення волі чи 
перебуванням їх під вартою на час
слідства;
д) Розшуком батьків органами 
внутрішніх справ, пов'язаним з 
ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю
відомостей про їх
місцезнаходження;

межах квоти 1)
Свідоцтво про народження вступника або
паспорт;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.

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 Міністрів 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 міської 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 підтверджується
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
батьківського піклування, документи, які підтверджують ці
обставини, та форма влаштування дитини.
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 закладу вищої освіти. Навіть
якщо документи подаються у день досягнення вказаного віку,
особа ще володіє пільгою. Особи, які подають документи вже
на наступний день після досягнення вказаного віку, права на
пільгу не мають.
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е) Тривалою хворобою батьків, що 
перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов'язки;

є) Розлучені із сім’єю, підкинуті
діти, батьки яких невідомі; діти, від
яких відмовилися батьки; батьки
яких
не
виконують
своїх
батьківських обов’язків з причин,
які неможливо з’ясувати у зв’язку з
перебуванням батьків на тимчасово
окупованій території України або в
зоні проведення антитерористичної
операції, та безпритульні діти.
Особи віком від 18 до 23 років, у
яких у віці до 18 років померли або
загинули батьки, та особи, які були
віднесені до дітей, позбавлених
батьківського піклування;







Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.

Свідоцтво про народження вступника;
Копія рішення органу опіки та піклування про
надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з
обліково-статистичної картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Особи, яких визнано постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», які відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу VІІІ Умов прийому беруть участь у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором (в межах квоти 1)
особи, визнані постраждалими  Посвідчення учасника бойових дій (відповідно до
учасниками Революції Гідності,
Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів
учасниками бойових дій відповідно
України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції
до Закону України «Про статус
постанови Кабінету Міністрів України від 22
ветеранів
війни,
гарантії
їх
серпня 2018 р. № 632 ).
соціального захисту», у тому числі  Посвідчення “Постраждалий учасник Революції
ті з них, які проходять військову
Гідності” (Постанова КМУ від 28 лютого 2018
службу (крім військовослужбовців
року № 119)
строкової служби) в порядку,
визначеному
відповідними
положеннями про проходження
військової служби громадянами
України;
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Особи, яким відповідно до абзаців другого та третього пункту 8 розділу VІІІ Умов прийому надано право на участь у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких
вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання)
особи, звільнені з військової служби  Військовий квиток (копія)
(у тому числі демобілізовані)
починаючи з 01 грудня 2019 року
включно.
громадяни України, які здобули 1) паспортний документ;
Документ про освіту має бути перекладений українською
повну загальну середню освіту за 2) документ про здобутий рівень освіти з мовою та нотаріально завірений.
кордоном у період між 01 вересня одержаними з навчальних дисциплін оцінками *** зазначені особи беруть участь у конкурсному відборі на
2019 року та 30 листопада 2020 (балами), легалізований відповідно до чинного місця державного або регіонального замовлення лише в разі
року.
законодавства країни.
вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання.
Категорії осіб, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням( в межах встановленої квоти 2), за умови вступу на
основі повної загальної середньої освіти, та які відповідно пункту 6 розділу VІІІ Умов прийому мають право на участь у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна»
або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будьяких комбінаціях за їх вибором)
- довідка про реєстрацію місця проживання особи Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального
особи,
які
проживають
на
тимчасово окупованій території (які встановленого зразка, яка містить відомості про закладу про успішне проходження річного оцінювання та
не зареєстровані як внутрішньо реєстрацію місця проживання особи у населеному державної підсумкової атестації дійсна впродовж трьох
на
лінії
зіткнення
або
території місяців і повинна бути замінена на документ про повну
переміщені особи) або переселилися пункті
проведення,
антитерористичної
операції,
територія
з неї після 01 січня 2020 року.
загальну середню освіту та додаток до нього.
(вступ до уповноважених закладів здійснення заходів із забезпечення національної
вищої освіти, визначених відповідно безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
до Порядку прийому для здобуття агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
вищої
та професійно-технічної областях;
*Особливості подання документів Заявником:
освіти осіб, які проживають на
- документи подаються особисто в письмовій формі;
тимчасово окупованій території
- за відсутності документа про освіту державного
України, затвердженого наказом зразка та додатка до нього Заявник подає довідку
Міністерства освіти і науки України уповноваженого
загальноосвітнього
навчального
від 24 травня 2016 року № 560, закладу про успішне проходження річного оцінювання
зареєстрованого в Міністерстві та державної підсумкової атестації, яка є підставою для
юстиції України 31 травня 2016 участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього
року за № 795/28925 (зокрема, усіх незалежного оцінювання;
закладів вищої освіти у сфері
- за умови участі у конкурсному відборі
за
управління
МОН,
МОЗ, результатами
вступних
іспитів,
сертифікат
Мінкультури, розташованих на (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не
території
Запорізької, подається.
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Миколаївської,
Одеської
та
Херсонської областей).
Категорії осіб, які мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, за умови вступу на основі повної загальної середньої
освіти, та які відповідно пункту 7 розділу VІІІ Умов прийому мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з
урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Донбас -Україна» 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)
громадяни
України,
місцем
- довідка про реєстрацію місця проживання
Довідка
уповноваженого
загальноосвітнього
проживання яких є територія особи встановленого зразка, яка містить відомості навчального закладу про успішне проходження річного
проведення
антитерористичної про реєстрацію місця проживання особи у оцінювання та державної підсумкової атестації дійсна
операції (на період її проведення), населеному пункті на тимчасово окупованій впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ
територія здійснення заходів із території;
про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування
*Документи подаються особисто в письмовій
збройної
агресії
Російської формі;
Федерації
у
Донецькій
та
– за відсутності документа про освіту
Луганській областях (на період їх державного зразка та додатка до нього Заявник подає
здійснення), територія населених довідку
уповноваженого
загальноосвітнього
пунктів на лінії зіткнення або які навчального закладу про успішне проходження
переселилися з неї після 01 січня річного оцінювання та державної підсумкової
2020 року.
атестації, яка є підставою для допуску Заявника до
(Вступ до закладів вищої освіти на вступних випробувань та зарахування до вищих
території Луганської і Донецької навчальних закладів відповідно до Переліку.
областей та переміщених закладів – за умови участі у конкурсному відборі
за
вищої освіти, визначених відповідно результатами
вступних
іспитів,
сертифікат
до Порядку прийому для здобуття (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
вищої
та професійно-технічної не подається.
освіти осіб, місцем проживання
яких є територія проведення
антитерористичної операції (на
період її проведення), затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки
України від 21 червня 2016 року №
697, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01 липня 2016 року
за № 907/29037.

