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Керівникам закладів вищої освіти 

ДП «Інфоресурс»

Щодо сільського коефіцієнту

Шановні колеги!

У рамках підготовки до вступної кампанії 2018 року Міністерство освіти і 
науки надає роз’яснення щодо застосування окремих положень Умов прийому 
на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки від 13.10.2017 р. № 1378, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р за № 1397/31265 (зі змінами, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 23.04.2018 р. № 409, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 р. за № 
600/32052).

Відповідно до п.8 розділу VII Умов прийому сільський коефіцієнт 
дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня 
завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту 
у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для 
спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в 
інших випадках;

Термін реєстрації вступника у селі вказується у Довідці про реєстрацію 
місця проживання особи, оформленій відповідно до додатку 13 Правил 
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. № 207. При цьому у разі, якщо визначений у довідці 
термін реєстрації (який використовує інформацію з реєстру) становить менше 
двох років, але термін фактичної реєстрації більший двох років, то для прийняття
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рішення щодо надання вступнику права на використання сільського коефіцієнту, 
Приймальними комісіями можуть враховуватись інші документи, що 
підтверджують реєстрацію вступника у селі (наприклад, витяг з будинкової 
(домової) книги, довідка з обласного відділу обліку та моніторингу інформації 
про реєстрацію місця проживання Державної міграційної служби України з 
інформацією із картки реєстрації місця проживання одного з батьків (у разі 
зазначення в цій картці відомостей про дитину та надання копії свідоцтва про 
народження) тощо).

Зазначені документи можуть подавитися вступниками протягом 
встановленого терміну прийому заяв особисто або завантажуватись до 
електронного кабінету вступника до моменту подання першої заяви. При цьому 
звертаємо увагу на те, що Довідка про реєстрацію місця проживання особи та 
інші підтверджуючі документи мають бути завантажені до електронного 
кабінету одним файлом.

З повагою
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