
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ 

 «КРИМ - УКРАЇНА» ТА «ДОНБАС - УКРАЇНА»  



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

 

1. Документ, що посвідчує особу та місце її проживання на 

тимчасово окупованій території України або на території проведення 

антитерористичної операції: 

свідоцтво про народження; 

паспорт громадянина України; 

паспорт громадянина України одного із батьків (опікунів) або інші 

документи, які визнаються державою та підтверджують місце проживання 

особи, яка вступає до навчального закладу. 

 

2. Зарахування осіб на екстернатну форму навчання до 

уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за 

заявою (зразок заяви додається у додатку 1). 

 

3. Освітня декларація. 

Форми освітніх декларацій: 

для освітніх центрів «Крим -Україна» (додаток 2) наказом МОН 

«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-

технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

України» від 24.05.2016 № 560, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 31 травня 2016 року № 795/28925; 

для освітніх центрів «Донбас-Україна »(додаток 3) затверджено 

наказом МОН «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та 

професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної  операції (на період її проведення)» від 

21.06.2016 № 697, зареєстрований в Міністерстві юстиції України ___ 

червня 2016 року № _____/_________. 

 

4. Документ про освіту. 

За відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього особа подає довідку уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, яка є підставою для допуску особи до 

вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів. 

Зразок довідки надано у додатках 4 та 5. 

Для визначення номера довідки для освітніх центрів «Крим - Україна» 

у додатку 6 наведено їх перелік. 

 

5. Для ведення обліку довідок уповноважених загальноосвітніх 

навчальних закладів про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації у додатку 7 наведено форму журналу. 



 

 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 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій 

території України 

 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. 

Місце для 

фотокартки 



 

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_________________ 



Додаток 3 

 

 

 

 

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. 

 

Місце для 

фотокартки 



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_________________ 

 



Додаток 4 

 

* Номер довідки складається: 

Для освітніх центрів «Крим - Україна»: номер освітнього центру «Крим 

- Україна», номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку, та рік видачі. 

Наприклад: № 03-2016/012 

Так, 03 - відповідає Запорізькому національному університету; 

2016 - рік видачі; 

012 - номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку. 
 

Для освітніх центрів «Донбас - Україна»: код в ЄДЕБО вищого 

навчального закладу, на базі якого створено освітній центр «Донбас-Україна», 

номер уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу (школи), номер 

реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу, 

який видає цю довідку. 

Наприклад: № 00236-123-2016/0055 

Так, 00236 - код в ЄДЕБО вищого навчального закладу, на базі якого 

створено освітній центр «Донбас-Україна»; 

123 - номер уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

(школи); 

2016 – рік видачі; 

0055 - номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку. 

** Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів 

державної підсумкової атестації становить 2; сума балів дорівнює n; середній 

бал дорівнює n:2. 

ДОВІДКА 

(тимчасова) 

про базову загальну середню освіту  

N* ____________________    

_________________________________ 

_________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)   

________________________________ 

 

отримана___ у 20____ році в  

____________________________   

(повна назва навчального закладу)  

_________________________________  

_________________________________ 

                                     

з такими балами:  

назва предмета  бал  

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

 

 

 

Пройш__ державну підсумкову атестацію 

з таких предметів: 

 

назва предмета  бал 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

Середній бал довідки** __________ 



Додаток 5 
ДОВІДКА 

(тимчасова) 

про повну загальну середню освіту  

N* ____________________    

_________________________________ 

_________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)   

________________________________ 

 

отримана___ у 20____ році в  

 ____________________________   

(повна назва навчального закладу)  

_________________________________  

_________________________________ 

                                     

з такими балами:  

назва предмета  бал  

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

 

 

 

Пройш__ державну підсумкову атестацію 

з таких предметів: 

 

назва предмета  бал 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

Середній бал довідки** __________ 

* Номер довідки складається: 

Для освітніх центрів «Крим - Україна»: номер освітнього центру «Крим 

- Україна», номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку, та рік видачі. 

Наприклад: № 03-2016/012 

Так, 03 - відповідає Запорізькому національному університету; 

2016 - рік видачі; 

012 - номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку. 
 

Для освітніх центрів «Донбас - Україна»: код в ЄДЕБО вищого 

навчального закладу, на базі якого створено освітній центр «Донбас-Україна», 

номер уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу (школи), номер 

реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу, 

який видає цю довідку. 

Наприклад: № 00236-123-2016/0055 

Так, 00236 - код в ЄДЕБО вищого навчального закладу, на базі якого 

створено освітній центр «Донбас-Україна»; 

123 - номер уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

(школи); 

2016 – рік видачі; 

0055 - номер реєстрації в журналі уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу, який видає цю довідку. 

** Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів державної 

підсумкової атестації становить 2; сума балів дорівнює n; середній бал 

дорівнює n:2. 



Додаток 6 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ «КРИМ-УКРАЇНА» 

1 Освітній центр (на базі Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури) 

2 Освітній центр (на базі Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету) 

3 Освітній центр (на базі Запорізького національного 

університету) 

4 Освітній центр (на базі Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили) 

5 Освітній центр (на базі Львівського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської  справи») 

6 Освітній центр (на базі Національного університету «Львівська 

політехніка») 

7 Освітній центр (на базі Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка) 

8 Освітній центр (на базі Херсонського державного 

університету) 

9 Освітній центр (на базі Херсонського національного технічного 

університету) 

10 Освітній центр (на базі Херсонської державної морської 

академії) 

11 Освітній центр (на базі Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (м. Київ) 

12 Освітній центр (на базі Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана) 



Додаток 7 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу, на базі якого створено освітній центр) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЖУРНАЛ 
реєстрації довідок уповноваженого загальноосвітнього навчального 

закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Номер 

довідки 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

Дата 

реєстра

ції 

Дата і номер 

наказу про 

зарахування 

Серія,та 

номер 

документа 

про 

загальну 

середню 

освіту 

Дата 

подання 

Приміт-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Примітка: 

Форма призначена для ведення обліку прийому та заміни довідок 

уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Ця 

довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ 

про загальну середню освіту та додаток до нього. 

Ведеться в навчальному відділі (управлінні) вищого навчального закладу. 



 


