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На пiдставi наказу Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни «Порядку прийому 
для здобуття вищо'i та професiйно-технiчно'i освiти осiб, мiсцем проживания яких € 
територiя проведения антитерористично'i операцi'i (на перiод 'ii проведения)», 
затвердженому наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни вiд 21 червня 
2016 року № 697, заре€строваному в Мiнiстерствi юстицi'i У краi'ни О 1 липня 
2016 року за № 907 /2903 7, вiдповiдно до Умов прийому до вищих навчальних 
закладiв УкраУни у 2020 роцi, Приймальною комiсiею базового унiверситету 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогi чний 
унiверситет» (далi - ДДПУ) розроблено Порядок прийому для здобуrгя вищо'i 
освiти осiб, мiсцем проживания яких € тимчасово окупованi територii' у Донецькiй 
та Луганськiй областях до базового унiверситету ДДПУ. 

1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Цей Порядок визначае особливостi проходжения державноi' пiдсумковоi' 

атестацi'i, отримання документа державного зразка про повну загалъну середню 

освiту та прийому на навчания до базового унiверситету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогiчний унiверситет» осiб, мiсцем проживания яких € територiя 
проведення антитерористично'i операцii' (на перiод П проведення), територiя 
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi' безпеки i оборони, вiдсiчi i 
стримування збройноi' arpecii' Росiйськоi' Федерацii' у Донецькiй та Луганськiй 
областях (на перiод 'ii здiйснення), територiя населених пунктiв на лiнii' зiткнения, 
iз наданням можливостi вступати до тимчасово перемiщених закладiв вищоi' освiти, 

а також закладiв вищоУ освiти, якi розташованi на територii' Лугансько'i та 

Донецько'i областей (де здiйснюють своi' повноваження . вiдповiднi вiйськово

цивiльнi адмiнiстрацii'). 

2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка завершила здобупя повно'i загальноi· середньоi' освiти, 

мiсцем проживания яко'i € населений пункт, що знаходиться на територii' 

проведения антитерористичноi' операцii' (на перiод 'ii проведения), територi'i 

здiйснення заходiв iз забезпечення нацiоналъноi' безпеки i оборони, вiдсiчi i 
стримувания збройно'i arpecii' Росiйськоi' Федерацi'i у Донецькiй та Луганськiй 
областях (на перiод 'ii здiйснення), територi'i населених пунктiв на лiнi'i зiткнения 
(перелiк населених пунктiв - у додатку 8.1 до цього Порядку). 

освiтня декларацiя (далi- декларацiя)- документ, який мiстить iнформацiю 

щодо здобуття результатiв навчання та проходження перiодiв навчання за ~ур·с 
загально'i середньоi' освiти, а також данi про особу, яка подае заяву на проходжения 

рiчного оцiнювання та державно'i пiдсумковоi' атестацiУ. Декларацiя заповнюеться 

Заявником згiдно з формою, наведеною у додатку 8.2 до цього Порядку, та 
пiдписуеться особиста. 

3. Цей Порядок визначае особливi умови проходження р1чного 

оцiнювания та державно'i пiдсумковоi' атестацii', а також прийому для здобуття 

вищоi' освiти Заявниками. 

Цей Порядок поширюеться також на Заявникiв, якi переселилися з тимчасово 

окупованих територiй у Донецькiй та Луганськiй областях чи з територii' 
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проведення антитерористичноi' операцiУ (на перiод Гi проведення) або з територii' 

населених пунктiв на лiнii' зiткнення пiсля О 1 сiчня 2020 року. 

4. Заявники мають право на: 

проходження рiчного оцiнювання та державно'i пiдсумково1 атестацii'; 

отримання документа державного зразка про повну загальну середню 

освпу; 

прийом для здобуття вищоi· освiти на конкурсних засадах за результатами 

вступних випробувань до базового унiверситету ДДПУ (з урахуванням вимог 

пункту 24 1 частини першоi· статтi 13 Закону Украi'ни «Про вищу освiТ)')>) або за 

результатами зовнiшнього незалежного оцiнювання (за вибором Заявника). 

5. Документи про освiту (освiтнi документи), виданi у населених пункта~, 

що розташованi на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Лугансьюй 

областях, не визнаються. 

2. ОСОБЛИВОСТI ПРОХОДЖЕННЯ ЗАЯВПИКАМИ Р~ОГО 

ОЦIНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНО! ПIДСУМКОВОI А ТЕСТ АЦП 
1. Дiяльнiсть iз забезпечення проходження рiчноrо оцiнювання та 

державноi' пiдсумково'i атестацii', а також прийому для здобуття вищо1 освiти 

Заявниками органiзовусться в Освiтньому центрi (далi - Центр) У мiстi 

Слов' янську. 

2. Центр створюсться в базовому унiверситетi ДДПУ спiльно iз закладом 

загальноi' середньоi' освiти комунальноi' форми власностi (Слов'янська 

загальноосвiтня школа I-III ст. № 1 О Слов' янськоi' мiсько'i ради Донецькоi' областi ), 

визначеними органами управлiння освiтою Слов' янськоi' мiськоi· ради, Донецько1· 

обласноi' державноi· адмiнiстрацii', Донецъкою обласною вiйськово-цивiльною 

адмiнiстрацiсю серед загальноосвпюх навчальних закладiв вiдповiдноi' 

адмiнiстративно-територiальноi' одиницi для проведения рiчного оцiнювання та 

державноi' пiдсумковоi' атестацii', замовлення та видачi документа державного 

зразка про базову або повну загальну середню освiту в передбачених цим Порядком 

випадках (далi -уповноважений заклад загально'i середньоi' освiти). 

Базовий унiверситет ДДПУ забезпечус функцiонування Центру на правах 

пiдроздiлу Приймальноi' кoмicii' ДДПУ. Керiвником Центру призначасrься один iз 

заступникiв вiдповiдального секретаря Приймальноi' кoмicii'. 

Iнформацiя про створення Центру, йога повноваження, графiк роботи, 

правила прийому та встановленi квоти розмiщуються на вебсайтах Мiнiстерства 

освiти i науки Украi·ни та базового унiверситету ДДПУ. 

3. Центр: 

- забезпечус консультування та допомогу в оформленнi декларацii' Заявника; 

- сприяс проведению рiчного оцiнювання та державноi' пiдсумковоi· атестацi'i 

Заявника з украi'нськоi' мови та icтopii' У краУни, видачi йому документiв державного 

зразка про базову або повну загальну середню освiту ( вiдповiдальний _ 

уповноважений заклад загальноi' середньоi' освiти); 

- органiзовус оформления документiв Заявника як вступника, проведення 

вступного випробування до базового унiверситету ДДПУ та (в разi проходження 
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конкурсного вiдбору) надання рекомендацi'i для вступу до базового унiверситету 
ДДПУ (вiдповiдальний - базовий унiверситет ДДПУ); 

- сприяс поселению Заявника на час проходження рiчного оцiнювання, 

державно"~' пiдсумковоi· атестацii' та проведения вступного випробування до 
гуртожитку базового унiверситету ДДПУ (у разi необхiдностi - до надання 

рекомендацi'i для вступу до базового унiверситету ДДПУ або вiдмови в Гi наданнi); 
- сприяс отриманню Заявником документiв, що посвiдчують особу. 

4. Центр працюе з 09 червня по 23 жовтня 2020 р. 

3. ОСОБЛИВОСТI ОТРИМАННЯ ЗАЯВНИКАМИ ДОКУМЕПТШ 
ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДОЮ ОСВIТУ, НЕОБХIДПИХДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ ВИЩОI ОСВIТИ 

1 . Заявники для отримання документiв про повну загальну середню 

освiту, необхiдних для здобуття вищоi' освiти, проходять рiчне оцiнювання та 
державну пiдсумкову атестацiю за екстернатною формою в уповноваженому 

закладу загально'i середньоi' освiти. 

2. Зарахування Заявникiв на екстернатну форму навчання до 
уповноваженого закладу загально'i середньоi· освiти здiйснюсться згiдно з наказом 
його керiвника та за: 

заявою (для повнолiтнiх Заявникiв ); 
заявою батькiв ( одного з батькiв) або iнших законних представникiв) 

(для неповнолiтнiх Заявникiв). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолiтня особа у 

супроводi родичiв або будь-яких iнших повнолiтнiх осiб, якi не с Гi законними 

представниками. 

Пiд час подання заяви Заявник пред'являс особисто документ, що посвiдчус 

особу. 

До заяви, подано'i в паперовiй формi, Заявник додас декларацiю з наклесною 

на не'i фотокарткою. 

Заявник мае право додати до декларацi'i, у тому числi шляхом надсилання 

електронною поштою, iншi матерiали (у паперовому виглядi або у форматi 

цифрових зображень ), якi можуть прямо чи опосередковано пiдтверджувати 

наведену в декларацi'i iнформацiю. 
Посадова особа уповноваженого закладу загально'i середньоi' освiти робить 

копi'i з оригiналiв поданих документiв та завiряс 'ix в установленому порядку. 
Ориriнали документiв повертаються Заявнику. 

3. Рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова атестацiя Заявникiв, 

зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класiв, 

проводиться на наступний день пiсля отримання заяви або в iншi строки, визначенi 
Заявником (йоrо законним представником) у заявi про зарахування на екстернатну 
форму навчання, але не ранiше 1 О липня i не пiзнiше 20 вересня поточного року. 

Заявникам, якi не мають свiдоцтва про базову заrальну середню освiту та 
зарахованi на екстернатну форму навчання до 11 класу, надасrься право одночасно 

пройти атестацiю екстерном за курс базово'i та повноi' загалъноi" середньо'i освiти. 
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Результати рiчного оцiнювання з навчальних предметiв визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальноi' середньоi" освiти вiдповiдно 

до декларацii" та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освiту 

як «атестований». Результати рiчного оцiнювання з украi"нськоi" мови та icтopii" 
Укра"iни визначаються вiдповiдно до результатiв державно·i пiдсумковоi" атестацi'i з 

цих предметiв та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освiту 
як «атестований». Середнiй бал документа про освiту розраховуеться як середнiй 

бал результатiв державноi" пiдсумковоi" атестацii". 
Заявник мае право впродовж наступного навчального року пройти рiчне 

оцiнювання у порядку, визначеному роздiлом III Положения про екстернат у 
закладах загально'i середньоi' освiти, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i 
науки Украi·ни вiд 13 березня 2017 року № 369, зареестрованого в Мiнiстерствi 
юстицii" Укра'iни 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявниковi 
видаеться новий додаток до документа про загальну середню освiту. 

Державна пiдсумкова атестацiя Заявникiв здiйснюеться в уповноваженому 

закладi загально'i середньоi" освiти з украi"нсько·i мови та icтopii" Украi'ни вiдповiдно 
до Порядку проведения державноi" пiдсумковоi" атестацii", затвердженого наказом 

Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 07 грудня 2018 року № 1369, 
заресстрованого в Мiнiстерствi юстицii' Украi·ни 02 сiчня 2019 року за № 8/32979. 

4. Пiсля успiшного проходження рiчного оцiнювання та державноi· 

пiдсумковоi" атестацii" уповноважений заклад загальноi" середньо'i освiти замовляс 

протягом одного робочого дня для Заявника вiдповiдний документ про базову або 

повну загальну середню освiту та пiсля отримання вiд вiдповiдного органу 

управлiння освiтою видас його вiдповiдно до Порядку замовлення документiв про 

базову середню освiти та повну загальну середню освiти, видачi та облiку 'ix карток, 
затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 1 О грудня 2003 року 
№ 811 , зареестрованого в Мiнiстерствi юстицii" Украi'ни 16 mотого 2004 року за 
№ 201/8800 (у редакцi'i наказу Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 13 серпия 
2007 року № 73 7). 

Довiдка уповноваженого закладу загальноi· середньоi' освiти про успiшне 

проходження рiчного оцiнювання та державно'i пiдсумково'i атестацi'i в довiльнiй 

формi с пiдставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування 

до базового унiверситету ДДПУ вiдповiдно до Перелiку. Ця довiдка дiйсна 

впродовж ч:отирьох мkяцiв i повинна бути замiнена на документ про повну загальну 
середню освпу та додаток до нього. 

4. ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОI ОСВIТИ НА OCHOBI ПОВНОI 
ЗАГАЛЬНОI СЕРЕДНЬОI ОСВIТИ 

1. Заявник мае право вступати до базового унiверситету ДДПУ для здобуття 

освiтнього ступеня бакалавра на основi повноi· загальноi· середньоi' освiти ДДПУ. 

2. Правила прийому Заявникiв до базового унiверситету ДДПУ вiдповiдно 

до Умов прийому на навч:ання до закладiв вищоi' освiти Украl'ни в 2019 роцi , 

затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 11 жовтня 2018 року 
№ 1096, зареестрованих в Мiнiстерствi юстицii' Украi'ни 21 грудня 2018 року за 
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No 1456/32908 (далi - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених 
цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до 
базового унiверситету ДДПУ (далi - Правила прийому). 

3. Особливостi подання документiв Заявником: 
- документи подаються особисто в письмовiй формi; 
- свiдоцтво про народження може подаватись особами незалежно вiд вiку; 
- за вiдсутностi документа про освiту державного зразка та додатка до нього, 

Заявник пода€ довiдку уповноваженого закладу загально"i середньоУ освiти про 
успiшне проходження рiчного оцiнювання та державно"i пiдсумковоi" атестацii", яка 
€ пiдставою для участi в конкурсi без подання сертифiкатiв зовнiшнього 
незалежного оцшювання; 

- за бажанням подаЕ:ться сертифiкат зовнiшнього незалежного оцiнювання 
2017, 2018, 2019 та 2020 рокiв, крiм оцiнок з англiйсько"i, французько"i, 
нiмецъкоi· та iспансько"i мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено iноземну 
мову, заявник мае право подавати оцiнку iз сертифiкатiв 2018-2020 рокiв з однiс"i 
з iноземних мов (англiйська, нiмецька, французька або iспанська) на власний 
розсуд .. 

4. Документи вiд Заявника для вступу на денну форму здобуття освiти для 
здобупя освiтнього ступеия бакалавра за кошти державного бюджету приймаються 
до 18:00 години 22 серпия. 

5. Заявник, який не проходить у Центрi рiчне оцiнювання, державну 
пiдсумкову атестацiю, пода€ до базового унiверситету ДДПУ документ про освiту 
державного зразка, склада€ вступний iспит з предметiв, визначених Правилами 
прийому базового унiверситету ДДПУ. 

6. Вступнi iспити для вступу для здобуття вищо"i освiти за кошти 
державного бюджету проводяться до 26 серпия. 

Якщо для певноi" конкурсноi" пропозицii" передбачено складання творчого 
залiку, особа допускаЕ:ться до конкурсного вiдбору в разi успiшного складання 
творчого залiку, який проводиться перед iншими вступними випробуваннями. 
Строки проведения творчого залiку для абiтурiЕ:нтiв Освiтнього центру визначаються 
Правилами прийому у межах визначених термiнiв роботи Освiтнього центру. 

7. Конкурсний бал Заявника, який вступае на основi повноУ загально1 
середньо·i освiти, визначаеться як сума середнього бала документа про повну 
загальну середню освiту (або довiдки) та вступного(их) iспиту (iспитiв) з 
предмета(iв), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спецiальностi, 
для яких передбачено проведения творчого конкурсу, замiсть вступного iспиту 
проводиться вiдповiдний творчий конкурс. 

Оцiнки рiчноrо оцiнювання з украi"нськоi" мови та icтopii" Укра1ни можуть 
використовуватись в якостi оцiнок вступних iспитiв. 

8. Базовий унiверситет ДДПУ оприлюднюе рейтинrовий список 
вступникiв iз зазначенням рекомендованих до зарахування для здобупя вищоi" 
освiти за кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, 
встановленi Правилами прийому. 

У рейтинrових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах 
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про зара.хування прiзвища вступникiв шифрують, а саме кожному вступнику 
присвоюеться цифровий код у виглядi ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ вiдповiдас 
коду закладу освiти в Сдинiй державнiй електроннiй базi з питаю> освiти; 
МДДДДД-коду фiзично'i особи- вступника в Сдинiй державнiй електроннiй базi 
з питань освiти. 

При вступi для здобуття вищо'i освiти на основi повно'i загально'i середньо'i 
освiти не пiзнiше 18.00 години 27 серпия. 

9. Пiсля прийняття Приймальною комiсkю рiшення про рекомендацiю до 
зара..хування Заявники зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця 
державного замовлення, а саме подати особиста ориriнали документiв, 
передбачених Правилами прийому до базового унiверситету ДЦПУ, з урахуванням 
особливостей, зазначених у цьому Порядку. 

Оригiнали документiв, якi передбаченi Правилами прийому, обов'язково 
мають бути поданi до Приймально'i кoмici'i базового унiверситету ДЦПУ впродовж 
трьох мiсяцiв пiсля початку навчання. У разi неподання цих документiв У 
встановлений строк Заявник вiдраховуеться з вищого навчального закладу. 

1 О. Зарахування Заявникiв здiйснюеться: 
- на денну форму здобуття освiти на основi повно'i заrально'i середньо'i освiти 

для здобутrя вищо'i освiти за кошти державного бюджету - 05 вересня; на мiсця за 
кошти фiзичних та юридичних осiб - вiдповiдно до Правил прийому, але не пiзнiше 
23 жовтня; 

- на заочну форму здобуття освiти на основi повно'i загальноi' середньо·i 
освiти для здобуття вищо'i освiти за кошти державного бюджету - не пiзнiше 15 
вересня; на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб - вiдповiдно до Правил 
прийому до базового унiверситету ДДПУ. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕI-ffiЯ: 

Заступник голови приймально'i кoмicii' С.О. Чайченко 

Заступник вiдповiдального секретаря Т.В. Турка 
приймально'i кoмicii', керiвник ОЦ «Донбас-У кра'iна» 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 
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Додаток 1 

Перслiк населених пунктiв 
До11сrн.ко'i i Jlyra11cr,кo·i областей, жителi яких мають право 

скористатися спрощсноrо процедурою вступу 

Донсцька область 

Мiста обласного значении (у тому 11ислi всi населенi пункти, якi 
адмiнiстратив110 пiдпоряДiщванi мiським радам цих мiст): 

м. Авдi'iвка 

м. Донецьк (у тому числi смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт 
Горбачево-Михайлiвка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. 
Михайлiвка, с. Новодвiрське, с. Темрюк) 

м. Т орецьк (Дзержинськ) (у тому числi м. Залiзне, смт Пiвденне, смт 
Новгородське, смт Нелiпiвка, с-ще Валентинiвка, с. Леонiдiвка, с-ще Суха Балка, с. 
Юр''iвка, смт Пiвнiчне, смт Курдюмiвка, с-ще Дачне, с-ще ДИлi'iвка, с-ще Дружба, 
с-ще Озарянiвка, с-ще Шуми, смт Щербинiвка, смт Петрiвка, с-ще Кримське) 

м. Горлiвка (у тому числi смт Гольмiвський, с-ще Гладосове, смт 
Пантелеймонiвка, с. Рясне, с-ще Озерянiвка, с. Михайлiвка, с-ще Ставки, с-ще 
Широка Балка, с-ще П'ятихатки, с-ще Федорiвка) 

м. Дебальцеве 

м. Докучасвськ (у тому числi с-ще Ясне) 

м. €накiеве (у тому числi м. Бунге, смт Дружне, смт Софii'вка, с. Новоселiвка, 
с-ще Старопетрiвське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровiд, 
с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авiловка, с. Шапошникове) 

м. Жданiвка (у тому числi смт Вiльхiвка, с-ще Молодий Шахтар) 

м. Кiровське 

м. Макi'iвка (у тому числi смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько
Ломiвка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П'ятипiлля, смт Вугляр, смт 
Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт 

Ясинiвка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василiвка, с-ще Леб'яже, смт Нижня 
Кринка, смт Велике Орiхове, смт Липське, смт Лiсне, с. Липове, с. Орiхове, с. 
Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, 

с-ще Монахове, с-ще Новий Свiт, с-ще Новомар''iвка, с. Новоселiвка, с-ще 
Новомосковське) м. Снiжне (у тому числi смт Андрii'вка, смт Гiрницьке, смт 
Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залiсне, смт Первомайський, смт 
Первомайське, смт Победа, с-ще Балка, смт Северне, с-ще Молчалине, с-ще 
Сухiвське) м. Харцизьк. 

м. Хрестiвка 
м. Чистякове (Торез) (у тому числi смт Пелагi'iвка, смт Розсипне) 
м. Харцизьк (у тому числi м. Зугрес, смт Миколаi'вка, с-ще Водобуд, с. Цупки, 

м. lловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуi'вка, смт Тро'iцько-Харцизьк, смт 
Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Пiвче, смт Гiрне, с-ще 
Ведмеже) 
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м. lllахтарськ (у тому числi смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, е-
ще Дубове, с-ще Лобанiвка, смт Стiжкiвське, с-ще Вiнницьке, с-ще Чумаки, е-
ще Вiкторiя, с-ще Гiрне, с-ще Дорофiснко, с-ще Зарiчне, с-ще Кищенко) 

м. Ясинувата 

Населенi пункти: 
с. Гнутове (м. Марiуполь) 
смт Сартана (м. Марiуполь) 
смт Талакiвка (м. Марiуполь) 
с-ще Ломакине (м. Марiуполь) 
Амвросiiвського району 
Бахмутського (Артемiвського) району: 
смт Булавинське 

с. Воздвиженка 

смт Зайцеве 

с-ще Зеленопiлля 
с. Кодема 

с-ще Ступакове 
с. Дебальцiвське 
с. Миколаi'вка (Кодемська сiльська рада) 
с. Миколаi'вка Друга 

с-ще Новолуганське 

с. Семигiр' я 

м. Свiтлодарськ 
смт Миронiвський 
с. Миронiвка 
смт Луганське 

с. Розсадки 

с. Лозове 

с. Красний Пахар 

с. Криничне 

с-ще Роти 

с-ще Доломiтне 
с-ще Травневе 

с. Дача 

м. Вуглегiрськ 
смт Олександрiвське 

смт Оленiвка 
с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада) 
с-ще Данилове 

с-ще Iллiнка 
с-ще Кам'янка 
с-ще Рiдкодуб 
с-ще Булавине 

с-ще Грозне 
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с-ще Каютине 

с-ще Красний Пахар 

с-ще Савелiвка 

с. Комуна 

с. Калинiвка 

с. Логвинове 

с. Новогригорiвка 

с. Нижнс Лозове 

с. Санжарiвка 

смт Ольховатка 

смт Прибережне 

Бойкiвського району 

Волноваського району: 
с. Андрii"вка 

с. Доля 

с. Любiвка 

с-ще Малинове 

с-ще Молодiжне 

с-ще Новомиколаrвка 

смт Новотро"iцъке 

с. Пiкузи 

с-ще Нова Оленiвка 

смт Новотро:iцъке 

смт Оленiвка 

с-ще Петрiвське ( Оленiвська селищна рада) 
с. Червоне (Любiвська сiльська рада) 

смт Андрi1вка 

с-ще Бахчовик 

с.Бердянське 

с. Водяне 

с. Виноградне 

с. Гранiтне 

с-щеДружне 

с. Запорiзьке 

с. За1ченко 

с. Кам'янка 

с-ще Калинiвка 

с. Комiнтернове 
с. Лебединське (Лебединська сiльська рада) 

смт Мирне 

с-ще Маловодне 

с . Новогриrорiвка (Старогнатiвська сiльська рада) 

с-ще Новомиколаi"вка 

с. Новоселiвка 
с . Новоселiвка Друга 
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с- 111с Обiлы ,с 

с . OpЛQJJC J, l(C 

с. r f н nлo r1i 1111 

с . ll ioнcpc 1,кc 

с. ll риморс 1,1<с 

с . Пищеви к 

с . Соттс 

с . Старомар''iвка 

с . Ста,ро гиа-ri ека 

с . Стсла ~ii ока 

с. Фсдорiока 

с. Чермалик 

с . Черненко 

с. НJирокине 

с . Боrданiвка 

с . В i кторiвка 
с. Новогнатiвка 

с. Микола1вка (Микола'iвська сiльська рада) 

Мар'i·нського району: 

с. Кремiнець 

с. Луrанське 

смт Олександрiвка 

смт Старомихайлiвка 

с. Сиrnалъне 

с . Березове 

м. Красноrорiвка 

м. Мар'Унка 

с. Славне 

с. Степне 

с . Тарамчук 

с. Солодке 

с. Водяне (Степненська сiльська рада) 

с . Галицинiвка 

с . Карлiвка 

с. Новомихайлi.вка 

с . Победа 

Новоазовського району 

Старобешiвського району 

Бойкiвського (Тельманiвськоrо) району: 

с. Богданiвка 

с . Вершинiвка 

с. Воля 

с. Греково-Олександрiвка 

с . Гриrорiвка 

с. Дерсове 
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с. Запорожець 

с. Зелений Гай 

с.Зернове 

с. Зорi 
с. Iванiвка 

с. Бiлокриничне (Калiнiне) 

с. Каплани 

с. Конькове 

с. Котляревське 

с. Майорове (Красний Октябр) 

с. Кузнецово-Михайлiвка 

с. Лукове 

с. МиколаУвка 

с. Михайлiвка 

с. Мiчурiне 

с. Нова Мар'Увка 

с. Новоолександрiвка 

с. Олександрiвське (Октябрське) (Коньковська сiльська рада) 
с. Первомайське (Первомайська сiльська рада) 
с. Петрiвське 

с. Лавринове (Радянське) 

с. Розiвка 

с. Садки 

с. Самсонове 

с. Свободне 

с. Тавричеське 

смт Бойкiвське (Тельманове) 

с. Тернiвка 

с. Черевкiвське 

с. Чумак 

с.Шевченко 

Торецького району: 

смт Новгородське 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 

с. Василiвка 

с. Веселе (Красногорiвська сiльська рада) 
с. Веселе (Спартакiвська сiльська рада) 
с-ще Бетманове (Красний Партизан) 

с-ще Мiнерал ьне 

с. Спартак 

с. Яковлiвка 

с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 

с-ще Лозове (Пiскiвська сiльська рада) 
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l\'\irт:1 об..rшсногu зmtчсшня (у тому ч11с.пi всi насе.пенi пунктп, яю 
~щмiнiс1·р1tт1tвно пiLщорядъ.'Ош1нi мiсьюrм радам щ1х мiст): 

м. Луmнськ (у тuму ч.нслi м. Оле1':сЗRдрiвськ с-ще Зразкове: 
с-щt' Т ~nлнчнr. смт Катерннiв1'а) 

м. Алчевськ 

м. Антрщ~нт (у тому ч11слi смт Бокова-Платове, с-ще Лiсне, с-ще Мельникове, 
с-ще Сrщовн.i1. с-щ~ Хрпстофорiвка3 смт Верхнiй Нагольчик, с~п Дубiвський, с. 
Орiхов~. смт Кам ·ян~. смт Крiпенсышй, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще 
Стеnове) 

м. Брянка (у тому чнсл i смт Южна Ломуватка , Сl\П Вергулiвка, смт Ганнiвка, 
смт Ломуватка, с~п Глибокнй) 

м. Голубiвка (Кiровськ) (у тому чнслi смт Донецький, Сl\П Криничанське, е
ще Крпннчне. с-ще Таврнчанське) 

м. Довжансы, (у тому числi м. Вознесенiвка, смт Ведмеже, смт Павлiвка, сl\п 
Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницькнй, с~п Дубове, с-ще Прохладне, с~п 
Вальянiвське, с. Мююведмеже, с-ще Устннiвка, с-ще Федорiвка., смт Ша..хтарське, 
с-ще Киселеве) 

м. Хрустальннй (Краснип Луч) (у тому чнс~ni м. Боково-Хрустальне, Сl\П 
Садово-Хрустальненськнй, с-ще Трубниil, м. Мiусннськ, с. Корiн11е, с. Лiсне, с. 
Ново€Лизаветiвка , м. Петрово-Красносiлля, с~п Федорiвка, с-ще Буткевич, с-ще 
Вергулiвське, с. Воскресенiвка, смт Запорiжжя, с. )Кереб'яче, с-ще Комендантське, 
с.мт Софi'iвський, смт Грушове, с-ще Давидiвка, смт Хрустальне, Сl\П Княгинiвка, е
ще Хрустальний, смт UJтерiвка) 

м. Сорокине (у тому числi м .. N.lолодогвардiйськ, с-ще Новосiмейкiне, м. 
Суходiльськ. смт Буран, смт Гiрне, с-ще Широке, смт Iзварине , с~п 
Крас1юдзрський, смт Тепле, с-ще Свiтлнчне, с~п Ссверннп, с~п Северо
Гундорiвський, смт Урала-Кавказ, с-ще Захiдннй) 
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м. Первомайськ 

м. Ровеньки (у тому числi смт Любимiвка, смт Великокам'янка, смт 
Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гiрник, смт Михайлiвка, смт Тацине, 
смт Нагольно-Тарасiвка, с. Березiвка, смт Новодар''iвка, с-ще Валянiвськ, с-ще 
Калинiвка, смт Картушине, с. Залiзничне, с-ще Новоукра'iнка, смт Ясенiвський , с. 
Лобiвськi Копальнi , с . Благiвка, с. Грибуваха, с. Новодар''iвка, с. Платонiвка, с. 
Улянiвка) 

м. Свердловськ 

м. Кадi'iвка (у тому числi м. Алмазна, м. lрмiно) 
Населенi пункти: 

Антрацитiвськоrо району 

Сорокинськоrо (Краснодонськоrо) району 
Лутуrинськоrо району 
Новоайдарськоrо району: 
с. Сокiльники 

м. Щастя 

с. Трьохiзбенка 
с. Крякiвка 

с. Орiхове-Донецьке 
с. Лобачеве 

с. Лопаскине 

с. Кримське 

с . Причепилiвка 

с.Райгородка 

с.Муратове 

с . Капiтанове 

с. Гречишкине 

с. Дубове 

с. Бахмутiвка 
с. Царiвка 

с. Деменкове 

с. Дмитрiвка 
Перевальськоrо району, Попаснянськоrо району 
Довжанського (Свердловськоrо) району 
Слов'яносербськоrо району, Станично-Луrанськоrо району 
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Додаток 2 

2. 

3. 

1. 

Мiсце для 

фотокартки 

ОСВIТНЯ ДЕКЛАР АЦIЯ 
про завершения здобуття загальноi· середньоi' освiти 

Роздiл 1. Загальнi вiдомостi 

---------------------------------------( прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) заявника) 

---------------------------------------
(докуме!П, що посвiдчус особу заявника) 

---------------------------------------
(мiсце проживания: поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулнця, номер: будинку. квартири заявника) 

4.Метазвернення:_-----:----,-------------:------------
(вступ до вищого, професiйно-технiчного навчальноrо закладу) 

5. ------------,-----:-----:----;-:-:-----;------:------:------------
(освiтнiй ступiнь (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень), на як~1й претендус заявник) 

6. ----------------------------------------
(шифр та назва npoфeci"i, спецiальностi (напряму пiдготовки), за якою вступас заявник) 

7. -------------------------------
(додатковi вiдомостi*) 

Даю зrоду на обробку мо1х персональних даних (пiдпис, прiзвище, iнiцiали 
Заявника): ______________________ _ 

* У разi необхiдностi зазначаtться найменування навчального закладу, я1шй видав попереднiй визнаний документ 
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про освiту r.i попереднiй визнаннй документ про освiту, здобутий освiтнiй ступiнь (освiтньо-квалiфiкаuiйний рiвень) 
та/або квалiфiкаuiю. 

Роздiл П. Вiдомостi про здобутi результати навчання 

Результати навчання 
Вказvються здобутi результат11 навчання за кvрс загальноr середньоУ освiти 

Пiдппс, прiзвище, iнiцiали заявника: ______________ _ 

Дата заповнення та подання освiтньо'i декларацi"i ________ _ 
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