
ВИЩА І СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА 
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
УКРАЇНИ

Кожен український громадянин має право на 
отримання безкоштовної освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах України, 
таких як: університети, академії, інститути, 
консерваторії (музичні академії), коледжі 
технікуми, училища. 

Сектор у Донецькій області 

062 643 04 48
Сектор у Луганській області 

064 570 07 88

Гаряча лінія «Донбас СОС»

0 800 309 110 



отримати документ державного зразка України про базову або повну 
загальну середню освіту (атестат) в спрощеному порядку;
вступити до українських навчальних закладів на умовах конкурсу 
або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за 
Вашим вибором).

Для проходження річного оцінювання та атестації, отримання 
документа про освіту, подачі документів на вступ створені

спеціальні освітні центри «Донбас-Україна» в містах: Київ, 
Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, 
Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, 
Сєвєродонецьк, Старобільськ, Суми, Слов'янськ, Торецьке, Харків.

Інформацію про центри можна знайти за посиланням: 
www.dgma.donetsk.ua/donbas-ukraine/centr.html

Діти, які не звертаються в спеціальні освітні центри «Донбас-Україна» 
вступають до навчальних закладу на загальних підставах.

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не є обов'язковими і 
подаються за бажанням.

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

Пройти річне оцінювання 
і державну підсумкову 
атестацію в спеціалізо- 
ваному освітньому 
центрі «Донбас-Україна».

За результатом – отримати 
документ про базову або 
повну загальну середню 
освіту.
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Подати документи для 
вступу до 3 навчальних 
закладів.

Скласти вступні іспити, 
якщо не проходив річне 
оцінювання і атестацію в 
Центрі.

5 Подати документи для 
зарахування в навчальний 
заклад.
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Для дітей, що проживають на непідконтрольних територіях 
Донецької або Луганської областей або вздовж «лінії розме-
жування», які бажають вступити до українських навчальних 
закладів передбачені ОСОБЛИВІ ПРАВА:

Відповідно до ЗУ «Про забезпечення прав і свобод ВПО», взята 
на облік ВПО має право на продовження здобуття певного 
освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок 
коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. 

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до 
початку навчального року та відповідно до території обслуговування (крім 
закладів освіти II, ІІ-ІІІ ступенів та III ступеня). Органам місцевого 
самоврядування та місцевим органам виконавчої влади рекомендовано 
щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому заяв про 
зарахування визначати дату початку їх приймання. Такий строк не може 
бути меншим одного місяця. Зарахування дітей до початку і впродовж 
навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Зарахування 
дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи 
спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на 
підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи 
повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з 
протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до 
наказу його керівника. Для цього потрібно подати такі документи:

1) заява встановленої форми про зарахування до закладу освіти 
одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати 
освіту, подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу 
заявника);

2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 
особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал 
відповідного документа);

3) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 
документації No 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального 
закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного 
огляду»;

4) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);

5) у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви     
про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про 
комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини 
чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної 
консультації.

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік ВПО 
та які не мають одного чи обох документів, визначених в пунктах 2 
та/або 4, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених 
документів.



Скласти 
вступні іспити, 
якщо не проходив 
в Центрі атестацію
та оцінювання

Держава надасть: соціальну стипендію; безкоштовні підручники; 
безкоштовний доступ в мережу Інтернет, системи баз даних.
Держава повинна надати пільговий довгостроковий кредит на здобуття 
освіти за контрактом. 

Якщо у дитини є статус внутрішньо переміщеної особи 

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
І ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Наступного дня 
пройти оцінювання 
та атестацію

Прибути в 
освітній центр 
«Донбас-Україна» 

Написати заяву про 
зарахування на екстер- 
натну форму освіти 

Пред'явити 
документ, що 
засвідчує особу 

Подати освітню 
декларацію, заповнену 
учнем, з фото

ДЛЯ ВСТУПУ В НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Прибути особисто 
до навчального 
закладу

свідоцтво про народження; 
Подати документи: 

довідку про успішне проходження 
річного оцінювання та підсумкової 
державної атестації (якщо немає 
документа про освіту державного 
зразка); сертифікат зовнішнього 
незалежного оцінювання (якщо є) 

Буклет виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії  в Україні в рамках 
програми «Радник з питань ВПО», яку реалізує канадська неурядова організація "Stabilization Support Services"

Через день після успішного проходження 
атестації отримати документ про базову 
або повну загальну середню освіту (атес- 
тат) і довідку про успішне проходження 
річного оцінювання та підсумкової 
державної атестації.

При отриманні рекомендації до зараху-
вання – особисто подати оригінали 
документів протягом трьох місяців від 
початку навчання.


