
Порядок організації освітнього процесу на підготовчих курсах у  

Маріупольському державному університеті для молоді з тимчасово окупованих територій 

 

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 44 

Закону України «Про вищу освіту», Положення про підготовчі курси для слухачів, які отримали 

повну загальну середню освіту на тимчасово окупованих територіях після квітня 2014 р. на базі 

центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами (протокол Вченої ради МДУ від 

24.02.2021 №8), Рекомендацій Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України щодо підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах 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 (Лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України «Щодо оголошення відбору закладів вищої освіти, в яких запроваджується 

проведення безоплатного навчання на підготовчих курсах» від 14.05.2021р. № 22/9.2-2568-21), з 

метою підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах з підготовки в 

Маріупольському державному університеті (далі – МДУ) 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). 

2. МДУ в рамках запровадження підготовчих курсів для молоді: 

1) здійснює інформаційну кампанію щодо можливості навчання молоді на підготовчих 

курсах; 

2) 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 МДУ; 

3) зараховує на підготовчі курси молодь з числа громадян України (далі – заявник), іноземців 

та осіб без громадянства. 

 Для зарахування на підготовчі курси заявник подає до Центру довузівської підготовки та 

роботи з іноземними студентами МДУ (далі – Центр) наступні документи:  

- заяву встановленої форми; 

- копію паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що посвідчує особу) (за 

наявності); 

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  

(за наявності); 

- копію 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); 

- освітню декларацію – 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 (Додаток 1) 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. 

Зарахування заявників на підготовчі курси до МДУ здійснюється без складання вступного 

іспиту та передбачає очну форму навчання. З урахуванням запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно до можливостей слухачів, навчання може 

проводитися за дистанційною або змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням 

спеціальних інтернет-платформ, вебсайту, електронних систем навчання тощо) формами навчання. 

Навчання на підготовчих курсах здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду МДУ. 

Обов’язковими для вивчення навчальними дисциплінами є українська мова і література, 

історія України, математика та на вибір вступника (іноземна мова або біологія). 

Прийом документів на підготовчі курси розпочинається з 01 червня та триває до 20 червня. 

Строк навчання на підготовчих курсах з 29 червня по 31 серпня – 2 місяці в обсязі 225 годин. 

Зарахованим на підготовчі курси (далі – слухачі) видається посвідчення слухача, 

затверджене за відповідною формою. На період навчання на підготовчих курсах слухачам надається 

місце для проживання в гуртожитку МДУ та виплачується стипендія у розмірі двох прожиткових 

мінімумів на одну особу на місяць.  

За підсумками навчання на підготовчих курсах з кожної навчальної дисципліни слухачем 

складається підсумковий іспит. У разі успішного складання підсумкових іспитів, слухач отримує 

свідоцтво про закінчення підготовчих курсів. 

Особа, з числа молоді з ТОТ, може навчатися на підготовчих курсах лише один раз та лише 

в одному ЗВО. У разі надання під час подачі документів до Центру недостовірної інформації наказ 

про зарахування слухача втрачає чинність. 

Підставою для відрахування слухача є: завершення навчання на підготовчих курсах; власне 

бажання або інші випадки, передбачені законодавством. 

  



Додаток 1 до Порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): 

____________________________________________________________________ 

Місце для 

фотокартки 



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___________________________ 

 

  



Додаток 2 до Порядку 

___________________ 

 

Перелік навчальних дисциплін для підготовчих курсів для молоді з ТОТ    

Спеціальності  

 ОС бакалавра 

Спеціалізація  

(освітня програма) 
Перелік навчальних дисциплін 

081 Право  право 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

293 Міжнародне право міжнародне право 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

051 Економіка  міжнародна економіка 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

292 Міжнародні 

економічні відносини  
міжнародний бізнес 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

073 Менеджмент  менеджмент 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

101 Екологія  

екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

124 Системний аналіз  системний аналіз 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

125 Кібербезпека кібербезпека 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

242 Туризм  туризм 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

014.01 Середня освіта  
українська мова і 

література 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 



014.021 Англійська 

мова і література 

Середня освіта. 

Англійська і німецька 

мови, зарубіжна 

література 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

014.022 Німецька мова 

і література 

Середня освіта. 

Німецька і 

новогрецька мови, 

зарубіжна література 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

014.025 Російська 

мова і література 

Російська і англійська 

мови 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

014.03 Середня освіта  історія 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

014.11 Середня освіта  
Середня освіта. 

Фізична культура 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

032 Історія та 

археологія  
історія 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

документознавство, 

керування 

документаційними 

процесами 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

034 Культурологія  

культурологія, 

організація культурно-

дозвіллєвої діяльності 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

052 Політологія політологія 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

054 Соціологія  соціологія 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії  

міжнародні відносини 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

012 Дошкільна освіта  дошкільна освіта 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

013 Початкова освіта початкова освіта 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

053 Психологія  практична психологія 
1. Українська мова і література  

2. Історія України 



3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

061 Журналістика 
журналістика та 

соціальна комунікація 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.01 Філологія  
українська мова та 

література 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.034 Слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - російська 

прикладна філологія 

(російська, англійська) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

переклад, 

міжкультурна та 

ділова комунікація 

(російська, польська) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

філологія (англійська, 

французька)  

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

усний та письмовий 

переклад (англійська, 

німецька) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.043 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - німецька 

 

філологія (німецька, 

англійська) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.052 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - італійська 

переклад (італійська, 

англійська мови) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 

035.081 Новогрецька 

мова і література 

(переклад включно) 

Новогрецька мова та 

література, англійська 

мова, переклад 

1. Українська мова і література  

2. Історія України 

3. Математика  

4. Біологія або Іноземна мова 
 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Юлія ДЕМИДОВА 

 

 


