
Інформація для громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях 
        Статтею 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України" гарантується громадянам України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або 

продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів 

державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. 

Зокрема, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених 

пунктах на лінії зіткнення, мають право: 

 на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової 

передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством" 

 продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої 

освіти на території інших регіонів України (таке право мають особи які не завершили здобуття 

повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово 

окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення); 

 на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів 

навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

(таке право мають особи які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, за 

винятком осіб, які здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території почали після дати 

початку тимчасової окупації відповідної території) 

 на конкурсних засадах здобувати вищу, фахову передвищу та професійно-технічну освіту за кошти 

державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 

 

Отримання  документів про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту 
Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської 

областей, не визнаються. 

Організацію роботи із заявниками для отримання  документів про базову середню освіту або 

повну загальну середню освіту здійснюють Центри при закладах вищої та фахової передвищої 

освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 

667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти” 

 освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь); 

 освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих 

районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, в 

містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти. 

Центри: 

 надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника; 

 забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, 

онлайн курсів, очних консультацій тощо); 

 сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з 

української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову 

середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад 

загальної середньої освіти); 

 організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного 

випробування (вступних випробувань) до закладу освіти (з обов’язковою особистою участю 

заявника) та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до 

закладів вищої або фахової передвищої освіти (відповідальний - базовий заклад освіти), до 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

 сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової 

атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти; 

 сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу; 

 забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах. 

Центри працюють з 01 червня до 30 вересня. 
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Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню 

освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою 

здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти. 

Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти здійснюється згідно з наказом його 

керівника та за: 

 заявою (для повнолітніх заявників), а за відсутності документа, що посвідчує особу подається 

свідоцтво про народження; 

 заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх 

заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або 

будь-яких інших повнолітніх осіб, які є її законними представниками. Під час подання заяви заявник 

пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про 

народження. 

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, 

інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи 

опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів 

поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються 

заявнику. 

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну 

форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після 

отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про 

зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не 

пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму 

здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в 

додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного 

оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 

підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню 

освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної 

підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, 

визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти. При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню 

освіту. 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної 

середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 

2018 року № 1369. 

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові 

відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після 

отримання від відповідного органу управління освітою видає його заявникові. 

 

Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 
Заявник має право вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти. 

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 
Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної 

загальної (профільної) середньої освіти подають заяви: 
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1. тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті 

випадків; 

2. тільки у паперовій формі: 

 за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті 

національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх 

подання); 

 у разі подання іноземного документа про освіту; 

 у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення; 

 у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

 у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з 

інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої 

освіти. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в 

режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному 

законодавством. 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. 

Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в 

ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким 

виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року); 

2. військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових 

посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, 

передбачених законодавством; 

3. документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 

про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї 

після 01 січня 2023 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених Наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, 

у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

2. копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або 

тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім 

випадків, передбачених законодавством; 

3. копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

4. чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу 
на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому 

документів. 
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 Спеціальною умовою на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням), визначеною Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2022 році" /проєктом наказу «Про затвердження Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році», є зарахування за результатами 

позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або 

регіонального замовлення. 

Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів 

на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 

01 січня 2023 року, проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або 

творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на 

навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, можуть бути переведені на вакантні 

місця державного або регіонального замовлення, якщо вони здобули позитивну оцінку на 

індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час 

вступу, вноситься до Єдиної державної  електронної бази з питань освіти (із доданням сканованих 

копій документів, що підтверджують ці права). 

 

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, здобувають освіту на 

відповідному рівні вперше 

Важливо! 05.05.2021 набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 

271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення" 

Зокрема, цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на 

відповідному рівні вперше. 

Особи, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної загальної середньої 

освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя та особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей (далі - Заявники) мають право на: 

 проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

 отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню 

освіту; 

 прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних 

засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника); 

 прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти; 

 безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої 

освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо 

переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти. 

 

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах фахової 

передвищої освіти 
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 Міністерство освіти і науки затвердило Положення про внутрішню академічну мобільність 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти України (Наказ міністерства освіти і науки України від 26 березня 

2022 року № 273). 

 Відтепер учні можуть продовжити навчання в інших профтехах, водночас отримавши документ 

про професійну освіту того закладу, де вони навчалися. Для цього потрібно укласти угоду про 

співробітництво між закладами. 

 Завдяки внутрішній академічній мобільності учні зможуть безперешкодно продовжити навчання 

в інших профтехах, зберігаючи місце, стипендію та соціальні виплати. 

 Внутрішня академічна мобільність учнів відбувається між базовими закладами професійної 

освіти та закладами-партнерами. Після завершення навчання учні отримують академічну 

довідку від закладу-партнера, у якій зазначаються результати навчання. 

 Учні не відраховуються з базового профтеха та отримують документ про професійну освіту. 

Положення також визначає обов’язки базового закладу професійної освіти та закладу-партнера, 

які мають бути визначені в угоді про співробітництво. 

 

8 жовтня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №1224 “Про 

затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої 

освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб” 

згідно якої до категорії 4, що мають право на пільги, належать особи: жителі особливо небезпечних 

територій: особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій російською 

федерацією території України в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого 

відповідного року внесені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції Наказом від 22.12.2022 № 309 

«Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 

окупованих Російською Федерацією». 

 

Нормативна база 

 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України" 

 Закон України "Про освіту" 

 Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" 

 Закон України «Про фахову передвищу освіту» 

 Закон України "Про вищу освіту" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку 

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

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017 № 74 "Про затвердження Порядку 

продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016  № 537  “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” 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016  № 667 “Про затвердження Переліку 

уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти” 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року №274 «Про деякі питання 

організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в 

Україні» 
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 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2018 Р. № 367 Про затвердження 

порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.03.2022  № 273 «Про затвердження Положення 

про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, 

які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України» 

 проєкт наказу «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2023 році» 
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