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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення про освітній центр «Крим-Україна» Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

(далі - Положення) розроблено відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України», Наказу МОН України № 560 «Про 

затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»  від 24.05.2016 зі змінами, внесеними 

згідно з наказами № 105 від 30.01.2017, № 947 від 30.06.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 

від 15.03.2019. № 483 від 08.04.2020 та на виконання наказу МОН № 667 «Про 

затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів» зі змінами, 

внесеними згідно з наказами № 986 від 06.07.2017, № 394 від 13.03.2020 та №798 від 

10.06.2020 р. Положення визначає особливості отримання документів про загальну 

середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які 

проживають на тимчасово окупованій території України. 

У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття повної загальної 

середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або 

особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття 

повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою навчання; 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо 

здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної 

середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка 

подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. 

Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто. 

У цьому Положенні термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, 

наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України». 

Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій 

Заявників: 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України; 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким 

надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні 

на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України. 

Це Положення поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу. 

Заявники мають право на: 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту; 

прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та 

в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника); 

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території 

України, не визнаються. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0394-18%23n23
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16#n84
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-

Україна» (далі - Центри) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої освіти. 

Центри створюються на базі закладів вищої освіти, яким Міністерство освіти і науки 

України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних 

засадах за кошти державного бюджету (далі - заклади освіти) спільно із Одеською 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. №118 Одеської міської ради Одеської області, 

визначеною органами управління освітою Одеської міської та обласною державною 

адміністрацією серед закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, 

відповідної адміністративно- територіальної одиниці для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка 

про повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - 

уповноважені заклади загальної середньої освіти. 

 Освітній центр "Крим-Україна" є підрозділом приймальної комісії Університету 

Ушинського, керівником Центру призначено одного із заступників відповідального 

секретаря приймальної комісії.  

Інформація про Освітній центр "Крим-Україна", його повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщено на вебсайтах Міністерства освіти і 

науки України та Університету Ушинського. 

Освітній центр "Крим-Україна: 

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника 

(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти); 

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника 

з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про 

базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - 

уповноважений заклад загальної середньої освіти); 

організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного 

випробування до закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання 

рекомендації для вступу до закладів вищої; 

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної 

підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу 

освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу освіти або 

відмови в її наданні); 

 сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

 

ПІ. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВНИКАМИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОВНУ 
ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Заявники для отримання документів про повну загальну середню освіту,  

необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної 

середньої освіти. 

Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу 

загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за: 

заявою (для повнолітніх Заявників); 

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх Заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі 

родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. 

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу. 



До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї 

фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових 

зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації 

інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з 

оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали 

документів повертаються Заявнику. 

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на 

екстернатну форму навчання до випускних 9, 11 -тих класів, проводиться на наступний 

день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним 

представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 

липня і не пізніше 20 вересня поточного року. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на 

екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію 

екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти. 

ІV. ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та 

спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою здобуття 

освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до Університету 

Ушинського у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 

Правила прийому Заявників до Університету Ушинського відповідно до Умов 

прийому для: здобуття вищої освіти у 2020 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі – Умови прийому), є додатком 

до правил прийому до Університету Ушинського (далі - Правила прийому) 

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за 

кошти державного бюджету приймаються в два етапи до 12:00 години 19 серпня (до 12:00 

години 19 жовтня), вступні іспити проводяться до 19 серпня (до 21 жовтня), рейтинговий 

список вступників оприлюднюється ие пізніше 12:00 годики 20 серпня (не пізніше 12:00 

години 22 жовтня), а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня (не 

пізніше 15:00 години 23 жовтня). 

Зазначена квота-2 встановлюється Міністерством освіти і науки України для 

Університету Ушинського в обсязі двадцяти відсотків ((але не менше одного місця), які 

відповідно до чинного законодавства та до моменту набуття чинності Закону України 

««Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладу вищої освіти осіб з тимчасово 

окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та 

Луганської областей» встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому)) від 

максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими 

(основними) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошениям 

максимального (загального) обсягу державного замовлення. 
  

 

 

 

 



Додаток 

до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя 

(пункт 2 розділу І) 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

 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 закладу освіти)  

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 та на перевірку інформації статусу 

внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, ініціали Заявника): 

________________________________________________ 

 

 

 

Додаток 2 
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на 

основі повної загальної середньої освіти 

 

Код 

 

Назва спеціальності 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
/ може повторювати назву 

спеціальності 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Квота – 2 

(кількість місць) 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта Математика 
 

5 

013 

 

Початкова освіта  
 

Початкова освіта  
 

Математика 
 

4 

014 Середня освіта 
 

Українська мова і 
література 

 

Географія 4 

014 Середня освіта 
 

Мова і література  
(англійська) 
 

Англійська мова 2 

014 

 

Середня освіта Мова і література  
(китайська, турецька) 

Іноземна мова 3 



014 Середня освіта 
 

Історія  Географія 5 

014 
 

Середня освіта Математика Математика 6 

014 
 

Середня освіта Фізика Фізика 
 

2 

014 

 

Середня освіта 
 

Інформатика Іноземна мова 
 

3 

014 

 

Середня освіта 
 

Трудове навчання та 
технології  

Біологія 
 

2 

014 Середня освіта 
 

Фізична культура 
 

Творчий залік 9 

014 Середня освіта 
 

Образотворче мистецтво Творчий залік 
 

2 

014 
 

Середня освіта Музичне мистецтво Творчий залік 
 

2 

016 
 

Спеціальна освіта Логопедія Біологія 3 

017 Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт Творчий конкурс 1 

023 

 

 

Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

Творчий конкурс 1 

024 

 

Хореографія 
 

Хореографія 
 

Творчий конкурс 1 

025 Музичне мистецтво 
 

Музичне мистецтво 
 

Творчий конкурс 1 

028 
 
 

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності 

Менеджмент 
соціокультурної діяльності 

Математика 1 

033 
 

Філософія Філософія  
 

Математика 
 

 1 

034 

 

Культурологія Культурологія Географія 1 

035.041 Філологія Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша-
англійська 

Іноземна мова 1 

035.065 
 

 

Філологія Схілні мови та літератури 
(переклад включно), перша-

китайська 

Іноземна мова 1 

052 Політологія Політологія 
 

Іноземна мова 1 

053 Психологія 
 

Психологія 
 

Біологія 
 

1 

081 

 

Право Право 

 

Іноземна мова 1 

231 
 

Соціальна робота Соціальна робота Математика 
 

1 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

Математика 1 

 

 

 


