Дорожня карта як здобути українську освіту школярам з Донбасу.
1. Обери вищий навчальний заклад
Вступати можна до вищих навчальних закладів Донецької і Луганської
областей та до переміщених вищих навчальних закладів, що знаходяться у
містах Київ, Вінниця, Дніпро, Кривий Ріг, Суми, Харків). Їх перелік
розміщено на сайті Міністерства освіти та науки.
2. Звернись до Освітнього центру, який функціонує на базі вищого
навчального закладу. Інформація про їх адреси та графік роботи
розміщена на сайті Міністерства освіти та науки України
http://mon.gov.ua/activity/dlya-zhiteliv-donbasu-i-krimu/
У Освітньому центрі:
- отримаєш консультацію та допомогу в оформленні Освітньої декларації;
- пройдеш річне оцінювання та державну підсумкову атестацію з української
мови та історії України, яке проводиться на наступний день після отримання
заяви або в інші строки, визначені у заяві про зарахування на екстернатну
форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного
року;
- отримаєш документ державного зразка про базову або повну загальну
середню освіту.
Освітній центр:
організовує оформлення документів вступника, проведення вступного
випробування до вищого навчального закладу;
сприяє поселенню на час проходження річного оцінювання, державної
підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку
вищого навчального закладу;
сприяє отриманню документів, що посвідчують особу.
Центри працюють з 01 липня до 20 вересня.
3. Подай документи для вступу до вищого навчального закладу.
Документи подаються особисто.
За наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року".

Документи для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за
кошти державного бюджету приймаються до 18 години 27 липня.
4. Склади іспити
Необхідно скласти вступні іспити з предметів, визначених Правилами
прийому вищого навчального закладу.
Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть
використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.
Вступні іспити проводяться вищими навчальними закладами до 20 вересня,
для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету – до 27
липня.
5. Віднайди себе в рейтинговому списку вступників
Вищий навчальний заклад оприлюднює рейтинговий список вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за
кошти державного бюджету за денною формою навчання
при вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12.00
години 28 липня;
при вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00
години 01 серпня.
6. Зарахування до вищого навчального закладу
Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування вступники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на
місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів,
передбачені Умовами прийому.
Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають
бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж
трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у
встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.
Зарахування
на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої
освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається
не пізніше 12.00 години 06 серпня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для
здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету, на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до правил прийому до
вищого навчального закладу, але не пізніше 20 вересня.
Якщо в Вас виникли запитання чи потрібна додаткова інформація:
Звертайся на Гарячу лінія для школярів Донбасу, Криму за тел. 0800 504 425,
050-550-54-11, (044) 481 32 15 (понеділок-п'ятниця 9.00-18.00)
Лінія організована Міністерством освіти та науки України спільно з
Фондом «Відкрита політика» з метою вирішення інформаційних запитів
школярів Донбасу та Криму.

Додаток 1
Зразок заяви на екстернатну форму навчання

Директорові
(назва загальноосвітнього
навчального закладу,
прізвище та ініціали директора)
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
проживаю за адресою:
_______________________________

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене (мого сина, доньку) на навчання за
екстернатною формою та дозволити пройти річне оцінювання й державну
підсумкову атестацію за курс повної (базової) загальної середньої освіти.
До заяви додаю:
1) Копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження).
2) Освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Дата

Підпис

Додаток 2

Місце для
фотокартки

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття загальної середньої освіти
Розділ І. Загальні відомості
1._______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2._______________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу Заявника)

3._______________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район , населений пункт, вулиця, номер: будинку,
квартири Заявника)

4. Мета звернення:__________________________________________________
(вступ до вищого, професійно-технічного навчального закладу)

5. _______________________________________________________________
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на який претендує Заявник)

6. _______________________________________________________________
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

7. _______________________________________________________________
(додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище,
ініціали Заявника): ________________________________________________
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній
визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання
Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________
Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________

