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І. Загальні положення
1. Освітній центр «Донбас–Україна» (далі «Центр») створюється на
базі ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка спільно із загальноосвітніми навчальними
закладами:
- середньою загальноосвітньої школою І-ІІІ ступенів № 10
м. Сєвєродонецька Луганської області (з 01.07.2017 – по 31.07.2017);
- середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 11
м. Сєвєродонецька Луганської області (з 01.08.2017 по 20.09.2017).
для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації,
замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну
загальну середню освіту в передбачених Порядком прийому для здобуття
вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)
згідно наказу Міністерства освіти та науки України від 21.06.2016 №697
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.07.2016 № 907/29037 (із змінами,
внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України № 105 від
30.01.2017).
2. Це Положення регламентує Порядок та особливості проходження
державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка
про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або
розташованих на ліні зіткнення, далі Порядок.
3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
Заявник – особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної
середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться
на території проведення антитерористичної операція, де неможливо
забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній
процес.
Освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить
інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів
навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка
подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової
атестації.
Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, що додається, та
підписується особисто.
4. Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання
та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти Заявниками.
Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з
населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або які розташовані на
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лінії зіткнення, або на території проведення антитерористичної операції після
01 січня 2017 року.
5. Освітній центр «Донбас - Україна»:
 забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації
Заявника;
 сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової
атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому
документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 організовує оформлення документів Заявника як вступника,
проведення вступного випробування до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка надання
рекомендації для вступу до вищого навчального закладу, до професійнотехнічних навчальних закладів;
 сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
ІІ. Особливості отримання Заявниками документів про загальну
середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти
1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту,
необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та
державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому
загальноосвітньому навчальному закладі – Загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 12 Покровської міської ради Донецької області.
2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до
уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно
з наказом його керівника та за:
заявою (для повнолітніх Заявників);
заявою батьків (одного з батьків, законних представників) (для
неповнолітніх Заявників).
Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що
посвідчує особу.
До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з
наклеєною на 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 загальноосвітнього навчального
закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в
установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.
3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників,
зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів,
проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки,
визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування
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на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20
вересня поточного року.
Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту
та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право
одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної
середньої освіти.
Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються
посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу
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 як «атестований». 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 абзацами другим та третім пункту
2.2. розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19
травня 2008 року № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03
червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий
додаток до документа про загальну середню освіту.
Державна
підсумкова
атестація
Заявників
здійснюється
в
уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови
та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня
2014 року № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого
2015 року за № 157/26602.
4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної
підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад
замовляє протягом одного робочого дня відповідний документ про базову
або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного
органу управління освітою видає його Заявникові відповідно до Порядку
замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх
карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 10
грудня 2003 року № 811, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16
лютого 2004 року за № 201/8800.
Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про
успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації
за встановленою формою є підставою для допуску Заявника до вступних
випробувань та зарахування до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та його
структурних підрозділів.
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Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена
на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
ІІІ. Особливості подання документів Заявником
Заявник (або його уповноважена особа) для проходження державної
підсумкової атестації подає до Освітнього центру особисто наступні
документи:
1. - заява (для повнолітніх Заявників);
- заява батьків (одного з батьків, законних представників) (для
неповнолітніх Заявників).
2. Документи (оригінал та копія), що посвідчують особу:
 свідоцтво про народження (для осіб, які не мають паспорта
громадянина України) або паспорт громадянина України;
 документ, який підтверджує, що місцем проживання є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення): паспорт
громадянина України Заявника із реєстрацією; за відсутності у Заявника
паспорта або відмітки реєстрації у ньому – паспорт громадянина України
батьків (одного з батьків) або інших законних представників із реєстрацією
тощо.
3. Декларація з наклеєною на неї фотокарткою.
4. Інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових
зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в
декларації інформацію.
5. Дві фотокартки 3х4 для оформлення особової (навчальної) справи.
Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального
закладу звіряє копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в
установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.
Подання
документів
Заявників
для
вступу
до
ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка здійснюється відповідно до Додатку 2 Правил прийому до
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2017 році.
ІV. Графік роботи центру
1. Освітній центр «Донбас - Україна» працює з 19 червня до 30
вересня 2017 р.
2. Порядок роботи Центру:
а) в період з 19.06.2017 по 11.07.2017 – з 9.00 до 16.00; субота, неділя –
вихідні;
б) в період з 12.07.2017 по 18.08.2017 – з 9.00 до 16.00, субота – з 9.00
до 13.00; неділя – вихідний.
б) в період з 19.08.2017 по 30.09.2017 – з 9.00 до 16.00; субота, неділя –
вихідні.
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3. Проведення Річного оцінювання та державної підсумкової атестація
Заявників здійснюється у робочі дні з 12 липня по 20 вересня о 10.00 в
навчальних аудиторіях ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка згідно з «Положенням про
державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 30 грудня 2014 р. № 1547 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602).
4. Проведення вступних випробувань Заявників здійснюється
відповідно до графіків проведення вступних іспитів та співбесід для вступу
на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» в навчальних
аудиторіях ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, з 28.07.2017 по 20.09.2017 –
наступного робочого дня.
Керівник Освітнього
центру «Донбас - Україна»
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

В.С. Бондар
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