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1. Загальні положення 

1.1. Освітній центр «Донбас – Україна» (далі – Центр) на базі 

Національного університету «Острозька академія» створено на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки  України № 697 «Про затвердження Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території 

у Донецькій та Луганській областях» від 21.06.2016 р. зі змінами, внесеними 

згідно з наказами № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 

15.03.2019, № 394 від 13.03.2020, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020. 

1.2. НаУОА забезпечує функціонування Центру як підрозділу 

приймальної комісії, що працює відповідно до чинного законодавства України, 

Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійно-

технічної освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території 

у Донецькій та Луганській областях (далі – Порядок), Умов прийому для 

здобуття вищої освіти в 2020 році, Правил прийому для здобуття вищої освіти 

в  НаУОА. 

1.3. Керівником Центру призначається заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії НаУОА. 

1.4. Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 

правила прийому тощо розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки 

України та на сайті НаУОА. 



Центр створюється на базі НаУОА спільно із Розвазькою 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської 

області для реалізації права на доступ до отримання вищої освіти особами, 

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та 

Луганській областях. 
1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

Заявник - особа, яка завершила здобуття повної загальної середньої освіти, 

місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення 

(далі - Заявник); 

Освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає 

заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. 

Декларація заповнюється Заявником згідно з формою та підписується особисто. 
 

 

2. Основні завдання та обов’язки центру. Права Заявника. 

2.1. Центр: 

• забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації 

Заявника; 

• сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів 

державного зразка про базову або повну загальну середню освіту; 

• організовує оформлення документів Заявника як вступника, 

проведення вступного випробування та (в разі проходження конкурсного 

відбору) надання рекомендації для вступу до НаУОА; 

• сприяє поселенню Заявника до гуртожитку НаУОА на час 

проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та 

проведення вступного випробування (у разі необхідності – до надання 

рекомендації для вступу або відмови в її наданні); 

• сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

2.2. Центр інформує Міністерство освіти і науки України про перебіг 

вступної кампанії за спрощеною процедурою. 

2.3. Заявники мають право на: 

• проходження річного оцінювання (далі – РО)  та державної 

підсумкової атестації (далі – ДПА); отримання документа державного зразка про 

повну загальну середню освіту; 

• одночасне проходження ДПА екстерном за курс базової та повної 

загальної середньої освіти; 

• вступ для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за 

результатами вступних випробувань до НаУОА, з яких у разі використання 

оцінок річного оцінювання - предмети з позначкою (ДПА), третій профільний 

предмет з позначкою (Іспит) відповідно до Переліку конкурсних предметів у 



сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та 

державних підсумкових атестацій (ДПА) для вступу на ОС бакалавр в НаУОА за 

спрощеною процедурою (Додатки до Правил прийому для здобуття вищої освіти 

у Національному університеті «Острозька академія»  в 2020 році 14.2 та 15.1); 

або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (Додаток 4 до Правил 

прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія»  в 2020 році)  (за вибором Заявника). 
 

 

3. Організація та проведення річного оцінювання, державної 

підсумкової атестації, вступних іспитів 

3.1. Для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних 

для здобуття вищої освіти в НаУОА, Заявники проходять РО та ДПА за 

екстернатною формою у Розвазькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Острозької районної ради Рівненської області. 

3.2. РО та ДПА проводиться згідно з Порядком прийому для здобуття 

вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та 

Луганській областях, затвердженим  наказом  МОН України № 697 від 

21.06.2016 р. з відповідними змінами. 

3.3. Після успішного проходження РО та ДПА Заявник отримує 

тимчасову довідку, що є підставою для допуску Заявника до вступних 

випробувань та зарахування до НаУОА. 

3.4. Вступні іспити для Заявників проводяться відповідно до програм 

зовнішнього незалежного оцінювання поточного року за графіком, 

затвердженим головою приймальної комісії. 
 


