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Освiту - кожному!
Дорожня карта для абiтурi€нтiв

з тимчасово окупованих територiй Донецько1, Лугансько1 областей, «лiнi'i зiткнення»

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Якщо в тебе немае:: паспорта, сертифiката ЗНО або документа про загальну середню освiту (свiдоцтва
або атестата), ти может скористатися спрощеною процедурою вступу до навчальних закладiв в
освiтнiх центрах (ОЦ) «Донбас-УкраУна», якi працюватимуть з 4 червня по 28 вересня 2018 року.

Обери Освiтнiй Центр

Обери зручний для себе ОЦ «Донбас-Украiна»: перелiк, адреси, контакти та графiк роботи центрiв
ти знайдеш на dostнpnaos, ita.com.ua або 111011.go,1 .tta. Потiм особисто подай заяву та заповни освiтню
декларацiю в ОЦ «Донбас-Украiна». Щоб rарантовано навчатися на бюджетi, документи
потрiбно заповнити до 20 липни, за контрактом - до 28 вересня.

Склади iспити

Склади на базi центру два iспити державно"i пiдсумковоУ атестацi"i: украiнська мова та iсторiя
Украiни. Твiй помiчник- сайт dostupnaoNvita.com.ua. Тут ти знайдеш безкоштовнi вiдеоуроки,
презентацi"i, тести. Реестрацiя не потрiбна.
Пiсля цього склади один профiльний вступний iспит (встановлюе:: навчальний заклад). Якщо це
передбачено для обраноУ тобою спецiальностi, замiсть вступного iспиту проводиться творчий коm<урс.
Зверин уваrу! У 2018 роцi в наказах про зарахування прiзвища шифруватимуться для безпеки
вступникiв.

Падания документiв та складання iспитiв

В унiверситети (бакалавр та маriстр медичноrо, ветеринарного чи фармацевтичноrо
спрямування):
Прийом документiв: до 18:00 20 липня
Вступнi iспити: до 26 лпппя

І

Зарахування: до

12:00 7 серпня

Зверни увагу! Якщо вступити до вишу на бюджетну форму навчання не вдалося, ти маєш змогу

вступити через ОЦ до коледжів, технікумів, училищ та професійно-технічних навчальних
закладів так само на бюджетну форму навчання.
на базі

11

класів у технікj'мі або коледжі:

Прийом документів : до

Вступні іспити: до
Зарахування: до

на базі

9

7

18:00 1 серпня

серпня

12:00 14 серпня

класів у технікумі, коледжі, профтехучилищі:

Прийом документів: до
Вступні іспити : до
Зарахування: до

18:00 14 липня

22 липня

12:00 30 липня

Документи для вступу на контрактну форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та
«Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимуться до

26

вересня

Що гарантує держава?
Бюджетна форма навчання
Якщо ти маєш статус переміщеної особи, ти можеш розраховувати на:

•
•
•

соціальну стипендію
підручники на безоплатній основі
безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних
навчальних закладах

Якщо ти маєш статус переміщеної особи, держава надасть тобі пільговий довгостроковий кредит на
здобутrя освіти

Гарячі лінії Фонду «Відкрита політика»
Консультаційні телефонні лінії працюють у робочі дні з

9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00.

)

+38 068 9512513 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)
+38 050 5505411 (Viber/Telegтam/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita
Краматорськ

Сєверодонецьк

+38 066 113 93 75 (Viber/Telegram/WhatsApp)
+38 097 904 71 91 (Viber/Тelegтam/WhatsApp)
Skype: Dostupna Osvita Кramatorsk

+38 099 345 20 76 (Viber/Telegтam/WhatsApp)
+38 097 983 65 31 (Viber/Тelegram/WhatsApp)
Skype: Dostupna Osvita Severodone

Також за всіма новинами ти можеш стежити на сайтах:

mon.go, .ua,

dostupnaos,·ita.com.ua,

орспроІіс, .org.ua.

Для уточ:нень телефонуй до обласних департаментів освіти і науки:
Луганська область: +38 (06452) 5-48-73 (м. Сєверодонецьк)
Донецька область: +38 (095) 314-15-75, +38 (067) 116-44-54 (м. Слов'янськ)

