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1. Загальнi положения

1. Положения щодо порядку роботи освiтнiх центрiв «К рим - У краi·на» та «Лонбас
У краi'на» Запорiзького державного медичного унiверситету (далi - Положення), розроблено 
вiдповiдно до абзацу п'ятого частини дванадuятоi· статтi 7 Закону Укра'iни «Про 
забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територi'i 
УкраУни», та визначаЕ: особливостi отримання документiв про загальну середшо освiту та 
особливi умови прийому для здобуття вищо'i освiти особами. якi проживають на тимчасово 
окупованiй територiУ У кра'iни. 

2. У цьому Положеннi термiни нживаються в таких значениях:
- Заявник - особа, яка:

• пiсля 20 лютого 2014 року завершила зл:обуття базщю·i або повно'i з::�галыю'i
середньоУ освiти в закладi освiти на тимчасово окупованiй територi'i Автоно:--.1ноУ Респу611iки 
Крим та мiста Севастоноля; 

• пiсля 14 квiтня 2014 року завершила здобуття базово'i середньо'i освiти або повно·i
загальноУ середньоУ освiти на тимчасово окупованiй територi'i окремих районiв До11ецько'i 
та Лугансько'i областей; 

• проживас на тимчасово окупованих територiях Укра"iни або територi'i насе:1ених
пунктiв на лiнii' зiткнення вiдповiдно до Перелiку населених пунктiв, на територi"i яких 
органи державно'i влади тимчасово не здiйсшоють сво"i повноваження, та Перелiку 
населених пунктiв, що розташованi на лiнi'i зiткнення, затверджених розпорялженням 
Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни 1Зiд 07 лютого 2014 року No 1085-р (у ре,1.щкнi'i розпорядження 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни нiд 07 листопада 2018 року N� 79-р) (далi - тимчасово окупованi 
територi'i Yкpai'tIИ), i отримала документ про базо13у серелню освiту або по1311у за�-а.r1ьну 
середню освiту в iнших адмш1стративно-територiальних одининях УкраУни ·1а 
екстернатною або дистанцiйною формою здобуття освiти; 

- освiтня декларацiя (далi - декларацiя) - документ, який мiстить iнформацiю щодо
здобуття результатiв навчання та проходження перiодiв навчrшш1 за курс за�·ал1-,но'i 
середньо·1 освiти на тимчасово окупованiй територi'i У кра'iни, а та кож /taH i про особу. яка 
подае заяву на проходження рiчного онiнювання та лсржашюi" пiдсумкоrюi' aтccтaui'i. 
Декларацiя заповшосться згiщю з формою, шо додасться, та пiдписусться особиста. 

У цьому порядку термiн «тимчасово окуповава територiя Украi'ни Автономноi" 
Республiки Крим та м. Севастополя» вживасться в значеннi, наведеному в Законi Укра'iни 
«Про забезпечення прав i свобо/'( громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй 
територii' УкраУни», термiн «ти:мчасово окупована територiя окре\.fих районiв Доне11hко'i та 
Луганськоi' областей» вживасться в значеннi, навсденому в Законi Укра'iни «Про 
особливостi державно'�' полiтики iз забезпечення державного суверенiтету Украi'11и на 
тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях». 

З. Це Положения визначае особливi умови прохол:ження рiчного оuiшовання та 
державноУ пiдсумковоУ атестапi'i i прийому для здобуття вищо·i. фахово·i перел.вищо'i освiти 
таких категорiй заявникiв: 

• громадяни Украi'ни, якi проживають н::� тимчасово оку,юваних територiях Укра'iни
або на територi"i населених пунктiв на лiнi'i зiткнення та 1добувають ос1Зiту на вiлп0Riдно:-.1у 
р1вю вперше; 

• iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Украi'нi. особи, якиl\t
надано статус бiженця в УкраУнi, особи, якi потребують додаткоrюго або тимчасовоrо 
захисту, та особи, яким надано статус закордонного украi'нuя, якi перебувають в Украi'нi на 
законних пiдставах та проживають на тимчасово окупованих територiях Укра'iни або на 
територii' населених пунктiв на лiнii' зiткнення. 

4. Заявники мають право на:

• проходження рiчного оцiнюваиня та державно"i пiдсу:-.1ково'i атестацi'i;

• отримання документа державного зразка про базову ссредшо освпу або повну
загальну середшо освiту; 



• прийом до ЗДМУ / МФК ЗДМУ для здобуття вищо1 або фахо1.юi· псредвишоi' освiти
(на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатаr,ш вступ11их 
випробувань або за результатами зовнiшньоrо незалеж11оrо оuiнювання (за виборо:v, 
заявника); 

5. Документи про освiту (освiтнi документи). виданi на тимчасово оку1юванiй
територii' Автономно"i Республiки Крим, мiста Севастополя та окрб1их рай()нiв До11е11ькоУ 
та Луганськоi· областей, не визнаються. 

П. Органiзанiя дiяJJьностi 

1. Освiтнi центри створено на бюi За11орi1ького державного �1едичного у11iверситету

(далi - ЗДМУ), якому держанним замовником встановлюються квоти лля ·Jарахунання 
заявникiв для здобуття вищо'i або фаховоУ передвищо·i освiти на конкурсних засадах й за 

кошти державного бюджету спiльно з Запорiзькою спецiалiзованою школою 1-111 ступенiв 
№72 з поглибленим вивченням xiмiY та бiологiУ Запорi,ькоi" мiсько"i ради Запорiзьк()'i областi 
(69035, м. Затторiжжя, вул. Лермонтова, 21) (далi - ЗСШ №72), визначений ор1·аном 
управлiння освiтою Запорiзькоi' обласноi' державно� адмiнiстрацiсю для проведения рiчного 
оцiнювання та державно'i' пiдсумково'i атестацi'i, замовлення та 

державного зразка про повну заrальну серелню оснiту (далi 
заrальноосвiтнiй навчальний заклад). 

видачi документа 
- уп()в11оважсний 

Освiтнi центри функцiонують на правах пiдроздiлу [lриймальноi' кoмici"i ЗДМУ. 
Керiвником Цевтрiв призначасться один 1з заступникiв вiдповiдалыю1·0 секретаря 
приймальноi' кoмici'i. 

3. Освiтнi центри:
- забезпечуюп, консультуваш-1я та допомогу в оформ.1еш1i дскларацii" заяш1ика:
- сприяють проведению рiчного 01�iнювання та держав1ю·i пiдсумково'i aтt:cтaiti'i

заявника з укра'iнсько"i мови та icтopii' Укра'i11и. вндачi йому докумснтiв державного ч,а·н<а 
про повну загальну середню освiту; 

- органi,овують офор:1.шення документiв заявника як вступника, проведения вступного
випробування до ЗДМУ та (в разi проходження конкурсного вiдбору) [lадання реко:-,,сндацi'i 
для вступу; 

- сприяють поселению заявника на час проходже1111я рiчного онiню13ання, державно'i
пiдсумково'i атестапi'i та провсдення встушюго випробування до rуртожитку ЗДМУ � 

- сприяють отриманню заявником документiв, що посвiдчують особу.
4. Освiтнi центри працюють вiдповiлно до термiнiв. визначених Правилами 11рийому

на навчання у поточному роцi. 

111. Особливостi отр11:\-1а1111я заяв11икам11 документiв про бюону та понну
загалы1у середню освiту, необхiднпх дJIЯ здобутrя вищо'i та фахоnо·1·

псрсдвпщо·i освiп1 

1. Заявники для отримання документiв про поnну загальну середню освiту. нсобхiдних

для здобуття вищо'i, фахово'i передвищо'i освiти проходять рiчнс ()Цi11ювання та дсржав11у 
пiдсумкову атестацiю за екстер11атною формою в ЗСШ №,У.72. 

2. Заrахування заявникiв на екстернатну форму навча11ня ло ЗCUI No72 здiйснюсться
згiдно з наказом його керiвника та за: 

заявою (для повнолiтнiх заявникiв); 
заявою батькiв (одного з батькiв) або iвших законвих представникiв (для неповнолiтнiх 

заяони кi в); 
за вiдсутностi документа, що посвiлчус особу подасп,ся свiдоптво про народження. 
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповно�1iтня особа у супроводi 

родичiв або бул.ь-яких iн111их повнолiтпiх осiб. якi нс Е: 'ii законними прслставниками. 
Пiд час подання заяви заявник пред'являс особиста: документ, що посвiдчус особу. 



До заяви, поданоi' в папероniй формi, заявник додаЕ: декларацiю з наклесною на неi' 
фотокарткою. 

Заявник мае праnо додати долекларацi"i, у тому числi шляхом надсилання е.1сктро1111ою 
поштою, iншi матерiали (у папсровому виrлядi або у форматi цифро�зих зображень). якi 
можуть прямо чи опосерелкоnано пiлтверджу1:1ати наведену в деклара�{ii" iнформанiю. 

Посадова особа ЗСШ №72 робить копiУ з ориriна.,iв 11оданих документiв та зauipяr "t'x в 
установленому порядку. Ориriнали докумснтiв повертаються заявнику. 

3. Рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова атестаuiя заявникiв. зарахованих 11а
екстернатну форму навчання до випускних класi�з. проводиться на наступний де11ь 11iсля 
отриманпя заяви або в iншi строки. визначснi заявником (його законним прслстав11иком) у 
заявi про зарахування на екстернатну форму навчання. 

Заявники, якi не мають свiдоцтва про базову загальну серед.ню освiту та зарахованi на 
екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одвочасно пройти атестаt1iю 
екстерном за курс базовоУ та повно·i загально·i середньоi' освiти. 

Результати рiчного оuiнювання з навчальних предметiв визначаються 11осадовою 
особою ЗСШ №72 вiдповiдно до дек,1арацii' та зазначаються в додатку до документа 11ро 
заrальну середню освiту як «атестований». Результати рiчного оцiнювання 1 укра'iнсько'i 
мови та icтopii" Украi"ни визначаються niдповiлно до результатiв лержавноi" пiдсумково'i 
атестацii' 1 цих нредметiв та зазначаютъея у додатку до документа про 1агалы1у середню 
освiту. Середнiй бал документа про ocniтy розрахонупься як ссреднiй бал результатiв 
держав1101 пiдсу�коно'i aтecтaui"i. 

Заявник мае право впродовж наступного 11авчально1·0 року пройти рiчне оцiнювання у 
порядку, визначеному роздiлом II Положення про скетернат у 1аrа.ньноосвiт11iх навчалышх 
закладах, затвердженого наказом Мiнiстерстnа освiти i науки Укра'iни вiд 13 бсре111я 2017 
року № 369, заресетрованого у Мiнiстерствi юстицiУ УкраУни 28 бсре111я 2017 року за No 
416/30284. При цьому заяnниковi видаетьея новий ,�юдаток no документа про -за1·а.1ьну 
есредню освпу. 

Державна пiдсумкова атестацiя заяnникiв здiйснюпься в ЗСШ No72 з украi'нськоi· мови 
та icтopii' Украi·ни вiлповiдно до ПоJюження про дсржавну пiлсумкову атестацiю учнiв 
(вихованцiв) у систсмi загальноi" середньо·i освiти, затвердженого наказом Мiнiстеретва 
освiти i науки Укра"iни вiд 30 грудня 2014 року No 1547, заресстрованоrо в Мiнiстерствi 
юстиuiI Украi'ни 14 лютого 2015 року за № 157/26602. 

4. 1 liсля успiшвого проходжсння рiчного оцiнювання та державно"�' пiдсумково·i
атестацiI ЗСШ №72 замовляЕ: протягом одного робочоrо дня заявниковi вiдповiд11ий 
документ нро базову або повну зага.ньну середню освiту та пiсля отрн�ання вiд 
вiдповiдного органу управлiння освiтою видас йоrо вiдrювiлно до Порядку замовле1111я 
документiв про освiту державного зразка. видачi та обнiку i"x карток. затверджсного наказо:--1 
Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни 1 О грулня 2003 року No 811, зарееетрова1юго в 
Мiнiстерствi юстицiУ Укра"iни 16 лютого 2004 року за № 201 /8800. 

Довiдка ЗСШ N:П2 в довiльнiй формi про успiшне проходження рiчного опiнюва�шя та 
державноi' пiдсумково'i атестапi'i с лiдставою для до11уску заяuю1ка до вступних 
виnробувань та зарахування до ЗДМУ. Доniдка ,,1,iйсна впро,'lовж трьох \1icяцiu i повинна 
бути замiнева на локумент про заrальну середню освiту та додаток до ньоrо. 

IV. Прийом для здобутrп в11щоi" освiт11 11а основi nooпo'i загалыюi" середньо·i

освiт11 

1. Заявник мае право ветупати для здобуття освiтнього ступсня бакалавра (�а1·iстра
медичноrо, фармаuевтич1101·0 спряму13ань) на основi повно·1 за�·ально"i середньо"i освiти. 

Заявник мае право вступати для здобуття вищо·i осniти 1а дешюю формою навчання на 
мiсця, що фiнансуються за кошти .!.!ержавного бюджету у межс:1х квот, uюначсних 
центральним органом виконавчоi" влади у сферi освiти i науки. 

2. Правила прийому заявникiв до ЗДМУ розробляються вiдповiдно до Умов прийому
на навчання до закладiв вищоi· освiти Украi"ни в поточному ронi. 

3. Особливостi подання докумснтiв заявником:



документи по,тщються особиста в письмовiй формi; 
за бажанням подасться сертифiкат зовнiшнього незалежного оuiнювання за роки. що 

визначенi Умовами прийому на навчання у поточному poui. 
довiдка про взяття на об;тiк внутрiшньо перемiщено·i особи (за 1�аяRностi): 
документ, що посвiдчус особу. 
У разi вiдсутностi в документi, що носRiлчус особу, вiд:,.1iтки про ресстранiю �iсця 

проживання на тимчасово окупованiй територiУ УкраУни, пiдтвердже1шя факту проживання 
здiйснюпься на пiдставi документiв, визначених в абзаui третьому части11и сьо1,ю'i статтi 4 
Закону Украi'ни "Про забезпечення прав i свобод внутрiщньо персмiщених осiб"; 

чотири фотокартки розмiром 3 х 4 01;

за яiдсутностi локумента про освiту державного зразка та додатка ло ньо1·0 заявник 
пода.с довiдку ЗСШ №72 про успiюне прохолжен11я рiчного оцiнюванвя та ,1ержашюi' 
пiл.сумковоУ атестацi'i, яка с вiдставою для участi в конкурсi без подання сертифiкатiв 
зовнiшнього незалсжного 011iнюва11ня. 

4. Документи вiд заявника для вступу для здобуття вищоi' освiти за кошти державного
бюджету приймаються у термiни, визначснi Правилами прийому на навчанш1 у поточному 
рош. 

5. Конкурсний бал заявника визна�1асться як сума серсднього бала доку�1ента про 11ояну
загальну середню освiту (або довiдки) та сертифiкатiв зоянiшш,ого нс:.шлежного 
оцiнювання (за бажанням) або вступного(их) iспиту (iспитiя) з предмста(iв), 
визначеного(их) Правилами прийому помноженому на ваговий коефiнiпп. 

Оцiнки рiчного опiнювання з укра'iнськоi· мови та icтopi1 Укра'iни с1,,ожуть 
використовуватись як оцiнки вступних iспитiв. 

Пiдставою для анулювання результатiв атестацi'i. яка злiйснюсться вiдпо�зiдно до uьо1·0 
Порядку, r подзння заявником недостовiр11их вiдомостей. 

6. Зарахування заявникiв на основi повно'i зага.,1ьно'i середньо'i освiти на :-.�iсня
державного замовлення вiдбувапься в межах установлених квот за конкурсом вiдповiдно 
до конкурсного бала заявника у строки, встановлснi Правилами нрийому поточного року. 

7. ЗДМУ формус список рекомендованих до зарахування заявникiв у межах
установлених квот ло закiнчсння прийому документiв вiд осiб, якi nступають -за 
результатами зовнiшньоrо незалежного оцiнювання. 

У рейтингових спис1<ах, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про 
зарахування прiзвища вступникiв щифрують. 

8. Зарахування заявникiв здiйснюсrься у тсрмiни, визначенi 1 /равилами прийо�1у ло
ЗДМУ у поточному роцi. 

9. Пiсля прийняття приймалыюю комiсiсю ЗЛМУ рi111сння нро рско�1ен,1уяання до
зарахування заявники зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiс1tя державного 
замовлення, передбачснi Правилю,1и прийому у 11оточному po1{i. 

ОригiнаJIИ докумснтin (крiм сертифiкатiв зовнiшньоrо незалежного оцiнюяання). якi 
псредбаченi Правилами прийому, обов'язково �1ають бути подавi ло прий:-.�ально'i кo:-.1ici'i 
ЗДМУ впродовж трьох мiсяцiв пiсля початку навчання. У разi не110дання uих документiв у 
встано1тений строк заявник вiдраховупься з ЗДМУ. 

Керiвник ОЦ 

Узгоджено: 

Вiдповiдальний секретар 
приймальноi' кoмici'i, професор 

JЗ.П. Щербина 

А.М. Одиннова 



Мiсце для фотокартки 

Додаток 1 

)10 Порядку прийому для З)tобуття вищоУ. 

фахово"i 11ереднищо"i освiти осiб, 

якi 11рожинають на тимчасоно 

окупованiй територiУ 

Автонш,нюi' Республiки Кри:-,1 

та мiста Севастополя, 

тимчасово окупованiй територi'i 

окремих районiв 

Донецько'i та Луrансько'i областей, 

тсриторii' 11аселсних пу11 ктi в 

на лiнi·i зiткнення 

( пункт 2 ро1дiлу 1) 

ОСВIТНЯ ДЕКЛАРАЦ[Я 

про зл:обуття базово'i ссредньоУ оснiти або повно'i загалыю'i серсдньо·i освiти 

Роздiл 1. Загальнi вiдомостi 

!. _______________________________________ _ 

(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наяввостi)) 

2. -------------------------------------------

(документ, що посвiдчу€ особу заянника, або снiдоцтво про народження у разi його вiдсутностi)

3. _____________________________________ _

(мiспе проживания: поштовий iндекс, область, район, 11аселсний пункт, вулиця, но:-.1ер: бу,1tинку.

квартири заявника) 

4. Мета звернення ------------------------------------

5. 

(вступ до закладiв вищоi·, фаховоi' передвищоi' освiти, закладiв профссiйно·i 

(професiйно-техвiчноi') оснiти) 

-------------------------------------------

(ос в i т н i й (освiтньо-професiйний) ступiнь (освiтньо-квалiфiкапiйний рiвень). на який претендус 

заявник) 

6. _____________________________________ _

(шифр та назва професii', спецiальностi, за якою вступас заявник) 

7. ---------------------------------------

(додатковi вiдомостi •) 

Даю згоду на обробку моi'х персональних да11их та на переоiрку iнформацii' щоnо стач•су 

внутрiш11ьо 11сремiщеноi' особи (пiдпис, прiзнище, iм'я, но батьковi ('За наяиностi)) 

• У разi необхiдностi зазначапься найменування закладу освiти. який IЗидав по11еред11iй визнаний

документ про освiту, здобутий осIЗiтнiй/освiтньо-професiйний сту11i11ь (освiтньо-ква.:1iфiкацiйний

рiвень) та/або квалiфiкацiю.



Роздiл 11. Вi1юмостi про здобутi рс1ультати 11аRча1111я 

Результати навчання ----------------------------------

Вказуються здобутi результати навчання за рiвень базовоУ серсдньоi' освiти або повно'i 3агальноУ 

середньоУ освiти -----------------------------------

(пiдпис) (прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)) 

Дата заповнсння та подання освiтньо"i декларацii': ______ 20_року 



ЗАПРОШЕННЯ 

До;.щток 2 
до 1 lорядку при йому· для здобуття 

виюо'i, фаховоi" передвишо'i та 
професiйно'i (професiйно-технiчноi') 

освiти осiб, якi проживають на 
тимчасоrю окупованiй територi'i 
Автономно'i Республiки Крим та 

мiста Севастопо.-1я, тимчасово 
окупованiй територi'i окремих 

райо11iв Донсцько·1 та Лутаt1сько·1 
областей, територi'i населен их 

пунктi1З 11а лiнi'i зiткнсння 
(пункт I О роздiлу IV)

на участь у державнiй пiдсуr,.Iковiй aтecraцi'i та/або вступних випробуваннях для 1Зступу 

через освiтнi центри "Крим-Укра'iна" та "Донбас-Укра1на" 

Запрошення дiйсне до ______________ 20_ року 

Прiзвище --------------------------------------
Iм'я 

------------------------------------------

По батьковi (за наяввостi) _______________________________ _ 
Дата народження -----------------------------------
Документ, що посвiдчус особу/ свiдоцтво про народження (у разi вiдсутностi документа, що посвiдчус 
особу) 

(тип документа, номер, серiя, дата видачi) 
Мiсце фактичного проживания _____________________________ _ 

(вулиця, будинок, квартира, населений пункт, область) 
Запрошусться для вступу через освiтнiй центр "Донбас-Укра'iна" / "Крим-Укра'iна"* закладу освiти 

(найменування заклалу вищо"i/фахово'i передвищо'i освiти або професiйноi· (профссiйнu
технiчноi') освiти) 
на спецiальнiсть 

------------------------------------

адрес а прибуrгя вступника _____________________________ _ 
(мiсцезнаходження закладу вищоi' / фахово'i передвищо°i освiти або профссiйно·1 (професiйно

технiчноУ) освiти) 
особа, яка супроводжус вступника ___________________________ _ 



(дата народження, номер та серiя документа, що [!Освiдчу€ особу, лата його видачi) 

Керiвник закладу освiти 

Вiдповiдальна особа 

освiтньоrо центру 

М. П. (за наявностi) 

Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ 

(ттiдпис) 

Власнс iм'я ПРIЗВИIЦс 

(пiдпис) 




