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ПОЛОЖЕННЯ 
про підготовку до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з 

числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 

окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених 

пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована 

територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (зі змінами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕРСОН – 2021  



 
 

Це Положення визначає особливості підготовки, забезпечення та 

проведення безоплатного навчання на курсах відділу «Центр довузівської 

підготовки та міжнародної освіти» Херсонського державного аграрно-

економічного університету (далі Центр) з підготовки до вступу до державних 

закладів вищої освіти (далі – підготовчі курси) молоді з числа осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької 

та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя, (далі – тимчасово окуповані території України) яка у поточному 

навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти (далі – 

молодь). 

1. В рамках запровадження підготовчих курсів для молоді, Центр: 

1) забезпечує інформаційну кампанію щодо можливості навчання молоді 

на підготовчих курсах; 

2) сприяє отриманню запрошення для подачі документів для вступу на 

безоплатне навчання на підготовчих курсах через освітні центри ХДАЕУ; 

3) пропонує молоді обов’язковими для вивчення навчальними 

дисциплінами українську мову та літературу, історію України, математику; 

додатковими – на вибір молоді (біологія або іноземна мова, або географія, або 

хімія), відповідно до спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ЗВО. 

Загальна кількість годин – 255; 

4) забезпечує організацію та проведення заходів психологічного, 

культурно-освітнього, спортивного спрямування для молоді протягом часу 

навчання на підготовчих курсах відповідно до договору, який укладається між 

Мінреінтеграції та університетом; 

5) зараховує на підготовчі курси молодь з числа громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства; 

6) приймає документи для зарахування на підготовчі курси: 

- заява; 

- копія паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що 

посвідчує особу) (за наявності); 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

(за наявності); 

- копія одного з передбачених Податковим кодексом України документа 

з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 

випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, 

яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та 

повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в 

паспорті громадянина України) (за наявності); 

- 4 фото (3х4); 

- освітня декларація – документ, який містить інформацію щодо 

здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 

повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях 



 
 

України, а також про те, що особа не подавала документи для зарахування на 

підготовчі курси в інших ЗВО. 

Освітня декларація заповнюється та підписується заявником особисто. 

Заявник має право додати до освітньої декларації інші матеріали, які можуть 

прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в ній інформацію. 

Документи мають подаватися заявником особисто; 

7) зараховує заявників на підготовчі курси без складання вступного 

іспиту; 

8) здійснює навчання на підготовчих курсах за очною формою навчання. 

З урахуванням запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 та відповідно до можливостей слухачів в кожному 

конкретному регіоні та ЗВО, навчання може проводитися за дистанційною або 

змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних 

інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо) формами 

навчання; 

9) приймає документи на підготовчі курси з  01 по 29 червня; 

10) строк навчання на підготовчих курсах з 29 червня по 31 серпня 

– 2 місяці в обсязі 225 годин; 

11) затверджує форму посвідчення слухача підготовчих курсів; 

12) видає особам, зарахованим на підготовчі курси (далі – слухачі), 

посвідчення слухача (додаток 2); 

13) встановлює, що за підсумками навчання на підготовчих курсах з 

кожної навчальної дисципліни слухачем складається підсумковий іспит; 

14) встановлює, що, у разі успішного складання підсумкових іспитів, 

слухач отримує свідоцтво про закінчення підготовчих курсів (додаток 3); 

15) здійснює навчання на підготовчих курсах за рахунок коштів 

спеціального фонду ЗВО; 

16) забезпечити слухачів на період навчання на підготовчих курсах 

місцем для проживання в гуртожитку; 

17) забезпечити виплату стипендії у розмірі двох прожиткових 

мінімумів на одну особу на місяць слухачам на період навчання на підготовчих 

курсах; 

Особа може навчатися на підготовчих курсах лише один раз та лише в 

одному ЗВО. У разі надання під час подачі документів до приймальної комісії 

або іншого відповідного структурного підрозділу ЗВО, передбачених 

підпунктом 4 пункту 2 цих рекомендацій, недостовірної інформації наказ про 

зарахування слухача втрачає чинність; 

Підставами для відрахування слухача є: завершення навчання на 

підготовчих курсах; власне бажання або інші випадки, передбачені 

законодавством. 
  



 
 

 

 

 
Місце для 

фотокартки 

Додаток 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про завершення навчання у поточному навчальному році в закладах 

середньої освіти, розташованих на тимчасово окупованих територіях України 

 
Розділ І. Загальні відомості 

1.   
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) заявника) 

2.   
(документ, що посвідчує особу заявника) 

3.   
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири 

заявника) 

4. Мета звернення:   
(вступ на підготовчі курси до закладу вищої освіти) 

5.    
(додаткові відомості*) 

 
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту та 

попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію. 

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, власне ім’я, 

прізвище заявника): 
 
 



 
 

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 
 

Результати навчання 

Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), заявника: 

 
 

Дата заповнення та подання освітньої декларації   

 

 



 
 

                  

                                          Херсонський державний 

                                  аграрно-економічний університет 

 

                      ПОСВІДЧЕННЯ № ___ 

                     видане _______________2021 р. 

 

________________________________________________ 
(ПІБ) 

Слухач підготовчих курсів для молоді з ТОТ 

 

Ректор університету                             Юрій КИРИЛОВ 
 

дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу 
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 2 

Зразок Посвідчення слухача підготовчих курсів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Додаток 3 

Зразок свідоцтва про закінчення підготовчих курсів  

 

 

Херсонський державний  

аграрно-економічний університет 
Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти 

 
СВІДОЦТВО 

про закінчення підготовчих курсів з 

підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти 

молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія окремих районів Донецької та 

Луганської областей, територія населених пунктів, 

розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована 

територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

 

Серія ________ № _______ 
 

Видано 

__________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

про те, що з 29 червня 2021 р. по 31 серпня 2021 р 

пройшов(ла) підготовку до вступу до державних закладів 

вищої освіти 

 

  

 

   За час навчання опрацьовано 255 год. 

Назва предмету 
Навчальний 

час 

Оцінка за 

іспит 

Обов’язкові:    

Українська мова    

Історія України    

Математика    

На вибір:    

Біологія    

Географія    

Хімія    

Іноземна мова    
 

 

           Ректор університету                _______________       ______________ 
                                                                        (підпис)                           (ім’я та прізвище)                                 

 

           Начальник відділу «ЦДПМО» _______________     ______________ 
                                                                        (підпис)                    (ім’я та прізвище) 

 

               М. П.                             

                                                        «___» ______________ 20__ р. 

               Реєстраційний № __________________ 


