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13.1. Право на першочергове зарахування до Коледжу мають: 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинства» надане таке право; 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при 

вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів; 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 

 діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції; 

 діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

 діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів; 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб»;  

 інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 

1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 

2; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а 

також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, 

батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 

років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві 

чи стали інвалідами I або II групи; 

 члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

 чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських ігор – за спеціальністю фізична культура і спорт; 



 2 

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді» надане таке право; 

 вступники, які успішно пройшли навчання на курсах 

доуніверситетської підготовки Університету в обсязі не менше 150 годин; 

 вступники, що мають спортивні звання та нагороди при вступі на 

спеціальність «Середня освіта (Фізична культура)». 

13.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, 

визначеною в пункті 13.1 цього розділу. 

 
 


