
Освітній Центр «Крим - Україна» 

 

 

 

Контактна інформація 

Освітній центр «Крим-Україна» працює за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе (Паризької Комуни), 9, головний корпус 

Миколаївського НАУ 

e-mail: pk@mnau.edu.ua 

Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу маршрутними таксі № 8, 21 та 

тролейбусом № 2 до зупинки «Водопровідна (аграрний університет)». 

Графік роботи: 

З 19.06.2017 до 01.09.2017 

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00 

субота з 9.00 до 14.00 

приміщення приймальної комісії у головному навчальному корпусі (аудиторія 

106) 

Тел.(0512) 34-60-62 

 

 Відповідальна особа: Баркарь Євген Володимирович 

 

 Нормативні документи Міністерства освіти і науки України: 

 

Наказ МОН України № 537 від 19.05.2016 «Про затвердження порядку 

проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів 

навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово 

окупованій території України після 20 лютого 2014 року 

(із змінами, внесеними згідно із Наказом МОН України № 105 від 30.01.2017). 

 

Наказ МОН України №560 від 24.05.2016 «Про затвердження Порядку прийому 

для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території України» 

(із змінами, внесеними згідно із Наказом МОН України  № 105 від 30.01.2017). 

 

 

 Шановні абітурієнти – випускники кримських шкіл, пропонуємо Вашій увазі 

анімаційний ролик «Упрощенная процедура поступления в ВУЗы и ПТУ – 

2017» https://www.youtube.com/watch?v=Vw2zaNOZXCs. 
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Вступна кампанія-2017 

 

 

 

1.Терміни: 

   Освітній Центр «Крим-Україна» працюватиме з 19 червня до 30 вересня; 

   Документи від заявників щодо вступу для здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету будуть прийматися до 18:00 20 липня, проведення 

вступних іспитів передбачено до 23 липня, рейтинговий список 

оприлюднюється не пізніше 12:00 24 липня, а зарахування не пізніше 12:00 

26 липня; 

   Зарахування на денну форму на навчання за кошти фізичних і юридичних 

осіб не пізніше 30 вересня. 

2. Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої 

освіти. 

3. Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною 

формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного 

бюджету, до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в його структурі у межах квот, 

визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 



4. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу відмітки про 

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій 

території України підтвердження факту реєстрації здійснюється на 

підставі таких документів: військовий квиток з відомостями про проходження 

військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової 

діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме 

майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну 

загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ 

про вищу освіту (науковий ступінь), довідка з місця навчання, рішення 

районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, 

виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини 

до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, 

встановлення опіки чи піклування, медичні документи, фотографії, відеозаписи 

тощо. 

5. Конкурсний бал заявників визначатиметься як сума середнього бала 

документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та 

сертифікатів ЗНО 2016 або 2017 року (за бажанням), або вступного(их) іспиту 

(іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. 

 

 

У Фонді “Відкрита політика” продовжує працювати “гаряча лінія” для 

школярів і студентів з тимчасово непідконтрольних Україні територій 

Донецької та Луганської областей, окупованих Криму та м. Севастополя. 

Телефон “гарячої лінії” – 0 800 504 425 – БЕЗКОШТОВНО! 

Мобільні номери: +38 068-951-25-13; +38 050-550-54-11 

(Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: Dostupna Osvita) 

у робочі дні з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00. 

http://dostupnaosvita.com.ua 

 

 

 

http://dostupnaosvita.com.ua/

