ОСНОВНІ ДАТИ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ
ЗАПИТАННЯ ЩОДО УМОВ
ВСТУПУ ЧЕРЕЗ ОСВІТНІ
ЦЕНТРИ, ВИ МОЖЕТЕ
ЗВЕРНУТИСЯ:
НА УРЯДОВУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ

Подати документи для вступу на «бюджет»
необхідно до 20 липня 2021 року,
а на контрактну форму навчання — до 20 вересня.

0-800-504-425

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ-БЮДЖЕТНИКІВ,
ЩО ЗДОБУВАТИМУТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
(МАГІСТРА МЕДИЧНОГО, ВЕТЕРИНАРНОГО
ЧИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ):

НА РЕГІОНАЛЬНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
(м. Краматорськ)

приймання документів — до 20 липня;
вступні іспити — до 20 липня;
зарахування — до 23 липня.

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ
НА «БЮДЖЕТ» ДЛЯ НАВЧАННЯ
НА ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
(У КОЛЕДЖІ) НА БАЗІ 11-ТИ КЛАСІВ:
приймання документів — до 18:00 26 липня;
вступні іспити — до 2 серпня;
зарахування — до 12:00 7 серпня.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ФАХОВОГО
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (У КОЛЕДЖІ)
НА БАЗІ 9-ТИ КЛАСІВ, КОТРІ ХОЧУТЬ
НАВЧАТИСЯ ДЕРЖАВНИМ КОШТОМ:
приймання документів —
до 18:00 13 липня;
вступні іспити — до 24 липня;
зарахування — до 18:00 31 липня.

0-800-504-522
(066) 113-93-75
(097) 904-71-91
ЧЕРЕЗ МЕСЕНДЖЕРИ НА САЙТІ

DOSTUPNAOSVITA.COM.UA

ВСТУПНА КАМПАНІЯ-2021
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
З ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
ТА ПРИФРОНТОВИХ
РАЙОНІВ

Спрощена процедура
вступу через
Освітні центри
«ДОНБАС-УКРАЇНА»
та «КРИМ-УКРАЇНА» —
без паспорта,
сертифіката ЗНО,
атестата
про середню освіту.

2021 РОКУ ОСВІТНІ ЦЕНТРИ (ОЦ) ПРАЦЮВАТИМУТЬ ВІД 7 ЧЕРВНЯ ДО 24 ВЕРЕСНЯ. ЗАГАЛОМ — 214 ОЦ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ОСІБ З ТОТ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО
ЗАМОВЛЕННЯ МОЖЕ БУТИ ПОДОВЖЕНО. СЛІДКУЙТЕ ЗА ОФІЦІЙНИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ МІНОСВІТИ.
Покрокова інструкція для вступу до ЗВО
за спрощеною процедурою:
Виберіть спеціальність і навчальний
заклад, потім зверніться до відповідного
освітнього центру.
Контакти освітніх центрів можна знайти
на сайті Міністерства освіти й науки України,
а також на сайті «Доступна освіта»
dostupnaosvita.com.ua/centers
Одержавши запрошення від навчального
закладу, на базі якого створено ОЦ, завітайте
до освітнього центру, щоб особисто подати
заяву та заповнити освітню декларацію.
В освітньому центрі успішно складіть
два іспити державної підсумкової атестації
(з української мови й літератури та історії
України), а також іспит, визначений вишем.
Якщо це передбачено для вподобаної вами
спеціальності, замість вступного іспиту
відбудеться творчий конкурс.
Крім того, якщо вступити до вишу на бюджет не вдалося,
ви можете підписати контракт, а потім подати заяву
на ім’я ректора про переведення на бюджет.
За наявності бюджетних місць ви будете переведені.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Покрокова інструкція для вступу до ПТНЗ
за спрощеною процедурою:

З метою безпеки прізвища
абітурієнтів та зарахованих
студентів шифруватимуться.
Вступник має змогу подати
до 5 заяв на різні спеціальності
у вибраному ним навчальному
закладі. Причому зробити це можна
тільки через один освітній центр.

Виберіть спеціальність, за якою хочете
навчатися (рівень кваліфікованого робітника чи
молодшого спеціаліста).
Визначтесь із навчальним закладом.

Діти, які мешкають на
тимчасово окупованих територіях,
але здобули середню освіту
дистанційно в школах на
підконтрольній Україні території та
брали участь у ЗНО, не втрачають
права вступати до вишів за
спрощеною процедурою через
ОЦ «Донбас/Крим-Україна».
Така можливість залишається
додатковим шансом для вступу
в разі неуспішного проходження
зовнішнього незалежного
оцінювання.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Вибраний вами заклад
професійно-технічної освіти має бути розташований
у тому самому населеному пункті, що й освітній центр,
через який ви вступатимете за спрощеною процедурою.

Зверніться до одного з освітніх центрів
«Донбас/Крим-Україна».
Щоб навчатися на «бюджеті»,
особисто подайте заяву, свідоцтво
про народження та заповніть освітню
декларацію в ОЦ до 24 вересня.
За відсутності документа про освіту державного
зразка й додатка до нього складіть у визначеній ОЦ
школі іспити ДПА з української мови та історії України.
Отримайте український документ
державного зразка про здобуття середньої
освіти (свідоцтво за 9-й або 11-й клас). Станьте
студентом і після закінчення навчання одержіть
диплом державного зразка.

