
Перелік нових інформаційних матеріалів для вступників ТОТ 

ГО «Фонд «Відкрита політика» 

 

Онлайн-презентація «Спрощена процедура вступу до вишів через  

Освітні Центри-2021 – 6 важливих кроків»: 

Покрокова інструкція, яка допоможе мешканцям тимчасово окупованих територій та 

прифронтової зони вступити до українських вишів без паспорта, ЗНО чи свідоцтва про 

здобуття середньої освіти через Освітні Центри «Донбас Україна» та «Крим-Україна».  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tUTfI_IzbOY&fbclid=IwAR3SH60LBRLrlvINj

s4ZEb24RyQtE9PuSbMoJ9ALrDy97ogSQAd6hi3JmoE 

 

Анімаційний ролик «Успішна історія Івана Шевчука, студента Маріупольського 

національного університету» 

Ще у сьомому класі Іван захопився волейболом і вирішив, що стане вчителем фізкультури. 

Але у 2014 році почалася війна… І школа, у якій навчався Іван, опинилася у зоні бойових 

дій. Хлопець жив і навчався під обстрілами, переховуючись у підвалі. Однак він не 

відмовився від своєї мети – звернувся до Освітнього Центру та зміг вступити у виш на 

бюджет. Звертайся і ти! 

https://m.youtube.com/watch?v=RqjSIHmrEJg 

 

Відеоролик «Тисячі дітей з окупованих територій вже стали студентами 

українських вишів» 

З початку війни 8225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів 

через Освітні Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за спрощеною процедурою. Без 

ЗНО, українського атестата і паспорта.   

Зроби і ти крок до своєї мети – отримай український диплом, визнаний у всьому світі.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y7R5U0R4VLs&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R1C_uAT23SHjDheZxKvssgU17A5pWI-TeTtsjvzh1EBwFUrG4SF_sBZXC4 

 

1. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до вишів через Освітні 

Центри-2021 – 6 важливих кроків: 

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/sproschenaya-protsedyra-vstypy  

2. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до ПТНЗ через Освітні 

Центри -2021: 

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/dorozhnya-karta-sproshchena-procedura-vstupu-do-ptnz  

 

3. Перелік Освітніх центрів 2021 року по областям. Обирай необхідний регіон та 

знаходь повну інформацію про ОЦ – з сайтами вишів, адресами, графіком роботи, e-

mail та контактними телефонами: 

 https://dostupnaosvita.com.ua/centers 

  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tUTfI_IzbOY&fbclid=IwAR3SH60LBRLrlvINjs4ZEb24RyQtE9PuSbMoJ9ALrDy97ogSQAd6hi3JmoE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tUTfI_IzbOY&fbclid=IwAR3SH60LBRLrlvINjs4ZEb24RyQtE9PuSbMoJ9ALrDy97ogSQAd6hi3JmoE
https://m.youtube.com/watch?v=RqjSIHmrEJg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y7R5U0R4VLs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C_uAT23SHjDheZxKvssgU17A5pWI-TeTtsjvzh1EBwFUrG4SF_sBZXC4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y7R5U0R4VLs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C_uAT23SHjDheZxKvssgU17A5pWI-TeTtsjvzh1EBwFUrG4SF_sBZXC4
https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/sproschenaya-protsedyra-vstypy
https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/dorozhnya-karta-sproshchena-procedura-vstupu-do-ptnz
https://dostupnaosvita.com.ua/centers


СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ  

ТА ПРИФРОНТОВИХ РАЙОНІВ У 2021 РОЦІ

6 важливих 
кроків

Якщо в тебе немає паспорта, сертифіката ЗНО або документа про загальну 
середню освіту (свідоцтва або атестата), ти можеш скористатися спрощеною 

процедурою вступу до українських університетів , коледжів, технікумів, 
профтехучилищ  через Освітні Центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна»  

(далі — ОЦ). Вони працюватимуть з 7 червня до 24 вересня  2021 року  
(дати можуть змінюватися через карантинні обмеження).

  Обери спеціальність та 
навчальний заклад та, 

відповідно, освітній центр (ОЦ)
1

крок

Оновлені контакти освітніх центрів:  
https://dostupnaosvita.com.ua/,  

https://mon.gov.ua/ua

Звернися до освітнього  
центру2

крок

Звернися будь-якими засобами зв’язку  
до закладу освіти, на базі якого створені 
освітні центри «Донбас-Україна», «Крим-

Україна», та отримай запрошення.

Перетни КПВВ 3
крок

Візьми з собою запрошення від закладу 
освіти, щоб підтвердити мету прибуття.

Подай документи 4
крок

Особисто подай заяву та заповни  
освітню декларацію в одному  
обраному освітньому центрі. 

Зверни увагу! Подати документи для 
вступу на бюджет потрібно до 20 липня 
2021 року. З метою безпеки прізвища 
абітурієнтів та зарахованих студентів  

шифруватимуться.

Склади іспити5
крок

Успішно склади на базі центру два іспити 
державної підсумкової атестації (ДПА):  

українська мова та історія України. 
Після цього склади  

один профільний вступний іспит  
(встановлює навчальний заклад).  

Якщо це передбачено, для обраної 
тобою спеціальності, замість вступного 

іспиту, проводиться творчий конкурс.
Увага! Твій помічник для підготовки — 

сайт dostupnaosvita.com.ua. Тут ти 
знайдеш безкоштовні відеоуроки, 

презентації, тести. Реєстрація не потрібна.

Стань студентом6
крок

Після зарахування на бюджетну  
форму навчання гарантовано отримай  

соціальну стипендію.

ВАЖЛИВО! 
Якщо вступити до вишу на бюджетну 

форму навчання не вдалося, ти маєш змогу 
вступити через ОЦ до коледжів, технікумів, 
професійно-технічних навчальних закладів 

так само на бюджетну форму навчання.

Є ПИТАННЯ? ЗВЕРТАЙСЯ

Більше інформації  
на сайтах: 

dostupnaosvita.com.ua  
mon.gov.ua



ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ  
«СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО ПТНЗ» — 2021

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України та прифронтових районів.  
Якщо в тебе немає документа про середню освіту державного зразка України (свідоцтва за 9 або 11 клас),  

але ти хочеш навчатися у державному закладі професійної (професійно-технічної) освіти, вступай  
за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»:

без  
паспорта без ЗНО без свідоцтва  

за 9-й клас
без свідоцтва  
за 11-й клас

1
крок

Обери спеціальність, за якою хочеш 
навчатися (рівень кваліфікованого 
робітника або молодшого спеціаліста).

Обери навчальний заклад.
Важливо знати! Обраний заклад 
професійно-технічної освіти має 
знаходитися у тому ж місті, що й освітній 
центр, через який ти вступаєш за 
спрощеною процедурою.

2
крок

Звернись до освітніх центрів «Донбас/
Крим-Україна» (перелік по регіонам — 
з сайтами вишів, адресами, 
відповідальними особами, контактними 
телефонами та графіком роботи 
знайдеш за посиланням: 
https://dostupnaosvita.com.ua/centers

3
крок

Щоб навчатися на бюджеті: особисто 
подай заяву, свідоцтво про народження 
та заповни освітню декларацію в ОЦ до 
24 вересня. 

4
крок

5
крок

За відсутності документа про освіту 
державного зразка та додатку до нього — 
склади у школі, яку визначить ОЦ, ДПА  
з української мови та історії України.

6
крок

Отримай документи про середню 
освіту (свідоцтва за 9 або 11 клас) 
державного зразка України.

7
крок

Стань студентом та по закінченню 
навчання отримай диплом державного 
зразка та продовжуй навчання у будь-
якому університеті України та світу. 

УВАГА! Освітні центри працюють  
з 7 червня по 24 вересня.  

Прийом документів  
та складання іспитів — до 24 серпня  

(термін можуть продовжити).
ВАЖЛИВО! Якщо ти маєш статус 
переміщеної особи та вступиш на 

бюджет, то держава надає тобі: 
 соціальну стипендію;

 гуртожиток;
 підручники на безоплатній основі;

 безоплатний доступ до мережі 
Інтернет. 

Є ПИТАННЯ? ЗВЕРТАЙСЯ

Більше інформації на сайтах: 
https://dostupnaosvita.com.ua/  

https://mon.gov.ua/



Перелік нових інформаційних продуктів Фонду_21.05.2021 

 

Відеоролик. Світлана Кретович – про вступ до українських вишів через 

Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» 

https://www.youtube.com/watch?v=MF47jGx1rOs&t=6s 

Начальник головного управління вищої освіти і освіти дорослих директорату 

фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти та науки України 

Світлана Кретович презентує дорожню карту для мешканців тимчасово 

окупованих територій (ТОТ) України та прифронтових районів, які бажають 

вступити до українських закладів вищої освіти.  

У покроковій інструкції докладно описано механізм спрощеної процедури 

вступу через Освітні Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»: що, як і 

коли потрібно зробити абітурієнту, щоб здійснити свою мрію та отримати 

диплом, визнаний у всьому світі.  

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика" 

Міністерство освіти і науки України  

USAID Ukraine - USAID Україна  

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій 

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita 

та YouTube-каналі: 

https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q 

 

Відеоролик. «Успішна історія студента Херсонської державної морської 

академії»  

https://www.youtube.com/watch?v=R-w8K1nQ3LQ  

 

Хлопець народився і виріс на тимчасово окупованій території, у місті 

Севастополь, у 2018 році закінчив школу. Роздумів, куди вступати, навіть не 

було – він мріяв стати моряком, як батько, тож своєю alma-mater він обрав 

Херсонську державну морську академію. Вступив на бюджет за спрощеною 

процедурою через Освітній Центр «Крим-Україна», успішно склавши два 

іспити ДПА (українську мову та літературу й історію України) і профільний 

іспит вишу.  

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика" 

Міністерство освіти і науки України  

USAID Ukraine - USAID Україна  

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій 

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita 

та YouTube-каналі: 

https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q 

 

Інфографіка. Спрощена процедура вступу-2021 через Освітні Центри 

«Донбас/Крим-Україна» до українських вишів для мешканців тимчасово 

окупованих територій (ТОТ) та прифронтових районів.  

https://www.youtube.com/watch?v=MF47jGx1rOs&t=6s
https://www.facebook.com/OpenPolicyFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UAMON/?__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%96%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdostupnaosvita%3Ffbclid%3DIwAR2HBt53lhKuqEgQczD8G05erZ6xnLfylIhO6wABEFmUdyvJfs-zNEiEfaA&h=AT3dHGaZ954P7NyHyPZRb8Htmxd6tnCEsRwHbusM4qw-wLiDvyfvdZQI6CNYKHNbzxCRYwi8y5cpbwmv5-HOwCdx6yWl1IhdRr5iHyzeeOjxKIykXsaKqYOqDUk3Rfpd6fa5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2VOpjAG91BKcKKGM6GrOa_a98DW-9xbNG7OaiDFc7csIYcJLi1ZD2epO0fzFYfaU-ET9aJPWdZFIzTIIgqICsPOzyv-P9Jhc3davqCEzjkTGw8KdJoagdZtEexI_usdh07E9206U0LTM51241DGyJE1eMChZYNiMs7Cs3jqrZT4T1l-aD-Nu5-ffI
https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q?fbclid=IwAR3mi19Q5HSOTexPn_xnd7c4GX5BTBoJ9LTusV4egVOnLr0DlmcbxK1DI5I
https://www.youtube.com/watch?v=R-w8K1nQ3LQ
https://www.facebook.com/OpenPolicyFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZX5Pmf8bdwLgIjfV2uENloUoHtDRrjf3aFOoDqrYqNX18jDncOFGhsOl-rsY6TYEUmAjS-fj7vxUdbxx6dpq1ZHH2DAen4ykbryWmXtIKUH5jmGRB6qaeyXmVJmk9hEHWJxp5ESD-rqMBEVcr6tX1Twk5jEryWhnb47hqNIp4VCYw&__tn__=kK-R
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Докладна дорожня карта для вступників з ТОТ та прифронтових районів: хто 

і як може скористатися державною програмою, яка передбачає вступ до 

вишів без паспорта, сертифіката ЗНО, атестата про середню освіту, як 

звернутися до Освітніх Центрів, які складати іспити тощо.  

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика" 

Міністерство освіти і науки України  

USAID Ukraine - USAID Україна  

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій 

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita 

та YouTube-каналі: 

https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q 

 

Інфографіка. Спрощена процедура вступу-2021 через Освітні Центри 

«Донбас/Крим-Україна» до українських ПТНЗ для мешканців тимчасово 

окупованих територій та прифронтових районів. 

Покрокова інструкція для випускників 9-х та 11-х класів, які бажають 

вступити до українських професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) 

за спрощеною процедурою через Освітні Центри: умови, правила, 

особливості вступу, програма державного забезпечення.  

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика" 

Міністерство освіти і науки України  

USAID Ukraine - USAID Україна  

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій 

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita 

та YouTube-каналі: 

https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q 

 

Інфографіка. Інформація щодо звичайної процедури вступу-2021/ЗНО.  

Найважливіші дати основної та додаткової сесій ЗНО, графік проведення 

тестувань з навчальних предметів, роз’яснення щодо додаткової траєкторії 

вступу для абітурієнтів з ТОТ (через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна» 

у випадку, якщо бали ЗНО виявилися недостатньо високими).  

Громадська організація "Фонд "Відкрита політика" 

Міністерство освіти і науки України  

USAID Ukraine - USAID Україна  

#СхідМожливостей #доступнаосвіта #ДійЗарадиМрій #МрійДійРадій 

Більше інформації – на Telegram-каналі: https://t.me/dostupnaosvita 

та YouTube-каналі: 

https://www.youtube.com/channel/UCRQsTD5VkXGlqev9JV7pA-Q 
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