
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

№ 1/9-347 від 24 червня 2020 року 

 

Керівникам закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 

 

Щодо документів вступників,  

які посвідчують особу та громадянство 

 

 

До Міністерства освіти і науки надходять звернення неповнолітніх осіб (їх 

законних представників), які планують у 2020 році вступ на навчання до закладів вищої 

або фахової передвищої освіти України, але за релігійними переконаннями 

відмовляються отримувати паспорт у вигляді картки. 

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році та Умов 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2020 році 

передбачено, що вступник пред'являє оригінал документа (одного з документів), що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство, як передбачено Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Ідентифікацію осіб та виконання функції замовника з виготовлення та постачання 

бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 

здійснює Державна міграційна служба України згідно з Положенням Про Державну 

міграційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2014 р. № 360. 

Міністерство освіти і науки України звернулося до Державної міграційної служби 

України для врегулювання питання вступу за свідоцтвом про народження вищеназваної 

категорії дітей, які є громадянами України. 

З урахуванням листа Державної міграційної служби від 17.06.2020 № 12-2905 та з 

метою недопущення порушення прав дітей на освіту, ухвалено рішення, що для вступу у 

2020 році вступники, які відмовились отримувати паспорт у вигляді картки, подають 

особисто: 

 заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти про 

дозвіл на подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу 

Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства 

України замість документа, що посвідчує особу громадянство відповідно до статті 13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

 свідоцтво про народження; 

 лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з 

інформацією про належність особи до громадянства України; 

заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти в довільній 

формі про те, що вони поінформовані щодо неможливість без отримання документа, який 

посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання: 

 стипендії; 

 студентського квитка; 

 документа про здобуту освіту. 

 

Заступник Міністра                               Єгор Стадний 


