
Особливості вступу до закладів вищої освіти
осіб з тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим та

міста Севастополя, Донецької та Луганської областей

Освітні центри
Освітні центри забезпечують консультування та допомогу в

оформленні освітньої декларації вступника (відповідальний - уповноважений
заклад загальної середньої освіти);

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової
атестації вступника з української мови та історії України, видачу йому
документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту
(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовують оформлення документів вступника, проведення
вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження
конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого
закладу вищої або фахової передвищої освіти (відповідальний -
уповноважений заклад вищої освіти), до закладів професійної
(професійно-технічної) освіти;

сприяють поселенню вступника на час проходження річного
оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного
випробування до гуртожитку закладу вищої освіти (у разі необхідності);
сприяють отриманню вступникомдокументів, що посвідчують особу.

Робота освітніх центрів регламентується
наказом МОН України від 24.05.2016 № 560, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 31.05.2016 за № 795/28925 "Про затвердження
Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної)
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України";

наказом МОН України від 21.06.2016 № 697, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037 "Про
затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях".

Уповноваженийзаклад загальної середньої освіти в Миколаївській
області для співпраці з освітніми центрами
"Крим-Україна"та "Донбас-Україна"

Заклад загальної середньої освіти, який співпрацює з уповноваженим
закладом вищої або фахової передвищої освіти (перелік визначається
засновником і оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки).

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 16.10.2020 № 262 "Про визначення уповноваженого закладу загальної
середньої освіти щодо співпраці з освітніми центрами "Крим-Україна" та
"Донбас-Україна", з метою проведення річного оцінювання та державної



підсумкової атестації, замовлення та видачі документів державного зразка про
базову або повну загальну середню освіту особам, які проживають на
тимчасово окупованих територіях, в Миколаївській області визначено
Миколаївський заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з
вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання Миколаївської міської
ради Миколаївської області (вул. Пушкінська, буд. 73А, м. Миколаїв,
Миколаївська область, 54020).

Уповноваженізаклади вищої освіти та фахової передвищої освіти
у Миколаївській області

Уповноважений заклад вищої або фахової передвищої освіти (перелік
визначається засновником і оприлюднюється центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки).
Миколаївський національний аграрний університет;
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського;
Національний університет кораблебудуванняімені Адмірала Макарова;
Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

Вступати через освітні центри мають право особи, які
мають український документ про освіту;
не мають українського документу про освіту;
проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2017, 2018,2019 та 2020 року;
не проходили ЗНО.
***Документи про освіту, отримані на тимчасово окупованих територіях
Донбасу та Криму не визнаються

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРАВСТУПУ
для мешканців тимчасово окупованих територій:

6 КРОКІВ
2021

КРОК 1 Оновлені контакти освітніх центрів :

dostupnaosvsta.com.ua
mon.gov.ua

КРОК 2 Звернися до освітнього центру
Під "спрощений вступ" підпадають також діти, які проживають на лінії
розмежування.
Звернися будь-якими засобами зв'язку та отримай запрошення від закладу
освіти, на базі якого створені освітні центри "Донбас-Україна",
"Крим-Україна".



КРОК 3 Перетни КПВВ
Візьми із собою запрошення, що полегшить перетин кордону.

КРОК 4 Подай документи
Особисто подай заяву та заповни освітню декларацію в одному обраному
освітньому центрі.
Освітні центри працюватимуть з 07 червня по 24 вересня 2021 року.
З метою безпеки прізвища абітурієнтів та зарахованих студентів
шифруватимуться.
Зверни увагу! Подати документи для вступу на бюджет потрібно до 20
липня 2021 року.

КРОК 5 Склади іспити
На базі освітнього центру склади два іспити:
- українська мова;
- історія України;
- профільний іспит (встановлює заклад освіти)
Безкоштовні відеоуроки, презентації, тести ти зможеш знайти на сайті
dostupnaosvsta.com.ua

КРОК 6 Стань студентом
Після зарахування на бюджетну форму навчання гарантовано отримай
соціальну стипендію.

Гарячі лінії з питань освіти для мешканців
тимчасово окупованих територій

Працюють у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00
Урядова Регіональна (Краматорськ)

0-800-504-425 0-800-50-45-22
+38-066-113-93-75
+38-097-904-71-91


