
Додаток 10 

до Правил прийому до ХНУРЕ у 2020 році 

 

 

Порядок вступу до ХНУРЕ 

через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» 

 

У 2020 році вступ осіб, які вказані у п.6 та п.7 Розділу ІІ Правил 

прийому здійснюється через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-

Україна» Харківського національного університету радіоелектроніки 

(ХНУРЕ). 

 

Робота освітніх центрів регламентується: 

- Законом України про внесення змін до Закону України «Про вищу 

освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово 

окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

Донецької та Луганської областей; 

- Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2020 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 11 

жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 

грудня  2019 року за № 1192/34163;  

- Наказом МОН від 24.05.2016  № 560, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925, «Про затвердження 

Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»; 

- Наказом МОН від 21.06.2016  № 697, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037, «Про затвердження 

Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях»; 

- Наказом МОН від 21 липня 2020  року № 939 «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України». 

 

Функції освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» ХНУРЕ. 

Освітні центри: 

- організовують оформлення документів вступника, проведення 

вступного випробування до ХНУРЕ та  надання рекомендації для вступу до 

ХНУРЕ; 

- сприяють поселенню вступника на час проходження річного 

оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного 

випробування до гуртожитку ХНУРЕ (у разі необхідності); 

- сприяють отриманню вступником документів, що посвідчують особу. 

 

 Вступати через освітні центри мають право особи, які: 

-         завершили здобуття повної загальної середньої освіти, місцем 

проживання яких є населений пункт, що знаходиться на тимчасово 



окупованій території України, території проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), території здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 

здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення; 

- мають український документ про освіту, здобуту за дистанційною або 

екстернатною формою навчання; 

- проходили ЗНО і матимуть відповідні сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 

року; 

- не проходили ЗНО; 

- не мають українського документу про освіту (документи про освіту, 

отримані на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, не 

визнаються). 

  Під час вступної кампанії  2020 року: 

- освітні центри працюють до 23 жовтня 2020 року; 

- можна вступати лише через один освітній центр (до 5 заяв); 

- під «спрощений вступ» підпадають також діти, які проживають на 

лінії розмежування. 

Особливості вступу дітей з окупованого Криму та Донбасу через 

освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» ХНУРЕ: 
- мають право вступати тільки через один освітній центр до закладу 

вищої освіти, на базі якого створений такий центр, на місця державного 

замовлення в межах встановленої Квоти-2; 

- тимчасова довідка, яку вступники з тимчасово окупованих територій 

отримують в уповноваженому закладі середньої освіти (Харківський 

науковий ліцей-інтернат «Обдарованість») після вступу до університету 

протягом трьох місяців має бути  заміненою на Свідоцтво про повну загальну 

середню освіту. 

Етапи подання документів та вступу до ХНУРЕ через освітні 

центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». 
Подання документів та зарахування для здобуття ступеня бакалавра на 

навчання в межах Квоти-2 відбувається в два етапи: 

- перший етап (за кошти державного бюджету) – до 22 серпня, 

- другий етап (за кошти державного бюджету  та  за кошти фізичних та 

юридичних осіб) – до 23 жовтня. 

 

Порядок подання документів та зарахування вступників з 

тимчасово окупованих територій. 

1. Документи, що подаються: 

- заява; 

- документ, що посвідчує особу. У разі відсутності в документі, що 

посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово 

окупованій території України, підтвердження факту проживання 

здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини 

сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»; 



- шість фотокарток розміром 3 х 4 см; 

- документ про освіту. За відсутності документа про освіту державного 

зразка та додатка до нього, вступник заповнює освітню декларацію, та подає 

довідку від уповноваженого закладу загальної середньої освіти (Харківський 

науковий ліцей-інтернат «Обдарованість») про успішне проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації з двох предметів  

(українська мова та Історія України), яка є підставою для участі в конкурсі 

без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. За бажанням 

подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 

та 2020 років. 

2. Документи від вступників для вступу на денну форму здобуття 

освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного 

бюджету приймаються: 

– на 1 етапі –  до 12:00 19 серпня 2020 року; 

– на 2 етапі –  до 12:00 21 жовтня 2020 року. 

3. Якщо вступник подає Свідоцтво про повну загальну середню 

освіту, отриману за екстернатною або дистанційною формою, то він має 

право в будь-яких комбінаціях: або подати сертифікати ЗНО, або скласти 

вступні іспити в Приймальній комісії ХНУРЕ з  предметів: 

- українська мова та література; 

- математика; 

- іноземна мова. 

Якщо вступник подає Тимчасову довідку з уповноваженого 

закладу середньої освіти (Харківський науковий ліцей-інтернат 

«Обдарованість») про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, то він має скласти в Приймальній комісії 

ХНУРЕ вступний іспит з  математики. 

 

4. Проведення вступних іспитів: 

– на 1 етапі –  до  19 серпня 2020 року; 

– на 2 етапі –  до  21 жовтня 2020 року. 

5. Рейтингові списки:  

– на 1 етапі –  до 12:00 20 серпня 2020 року; 

– на 2 етапі –  до 12:00 22 жовтня 2020 року. 

6.Зарахування: 

– на 1 етапі –  до 12:00 22 серпня 2020 року; 

– на 2 етапі –  до 15:00 23 жовтня 2020 року. 

 

Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування вступники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на 

місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачені Правилами та Умовами прийому, з урахуванням особливостей, 

зазначених у цьому Порядку. Оригінали документів обов'язково мають бути 

подані до Приймальної комісії ХНУРЕ впродовж трьох місяців після початку 

навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк вступник 

відраховується з ХНУРЕ. 


