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На основі затверджених Міністерства освіти і науки України Змін до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році від 

29.06.2022 р. N 598, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 липня 

2022 р. за N 727/38063 та враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства 

 освіти і науки України від 02.07.2022 р. N 608 доповнити Правила прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році в Українському державному 

університеті залізничного транспорту: 

1. У розділі I: 

у пункті 4: 

абзац сьомий викласти у такій редакції: 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне у визначених цим Порядком випадках або за 

рішенням закладу вищої освіти оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів 

(складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) 

виставляються оцінки за шкалою 100 - 200 (з кроком від одного до десяти 

балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

("незадовільно"); 

абзац тринадцятий викласти у такій редакції: 

квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 

місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка 

може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, що мають право на вступ відповідно до 

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, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 

505/36127 (далі - наказ N 271) або місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території; 

після абзацу двадцять третього доповнити абзацом двадцять четвертим 

такого змісту: 
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особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана 

тимчасово окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 

частини першої статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 

територіальні громади, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до 

Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних 

громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у разі 

відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній 

формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі 

пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових (військово-

цивільних) адміністрацій. 

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять четвертий вважати 

абзацами двадцять п'ятим - тридцять п'ятим відповідно; 

абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції: 

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, яка передбачає очну або 

дистанційну у визначених цим Порядком випадках або за рішенням закладу 

вищої освіти перевірку в межах одного дня та оцінювання, не пізніше 

наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема 

здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти 

за спеціальностями, що зазначені у додатку 4 до цього Порядку. За 

результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 

100 - 200 (з кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку досягнень вступника ("незадовільно"); 

в абзаці тридцять третьому після слів "та форму здобуття освіти" 

доповнити словами "(широкий конкурс). 

2. Пункт 4 розділу II викласти у такій редакції: 

4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які 

переселилися з таких територій після 01 січня 2022 року, в частині 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 



отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), 

визначаються відповідно до 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

квітня 2021 року за N 505/36127. 

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території визначено у розділі VIII цього Порядку. 

 

3. У розділі IV: 

у пункті 3: 

абзац дванадцятий викласти у такій редакції: 

 

за іншими спеціальностями (предметними спеціальностями, 

спеціалізаціями), а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями 081 "Право", 293 "Міжнародне 

право" (за освітньо-науковими та освітньо-професійними програмами 

підготовки окремо), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, а 

його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти 

здійснюється на засадах широкого конкурсу з використанням адресного 

розміщення бюджетних місць."; 

 

абзац чотирнадцятий перший після слів "між конкурсними 

пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється" доповнити словами "за 

спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) на засадах 

широкого конкурсу". 

 

4. У розділі V: 

у пункті 1: 

після абзацу четвертого доповнити абзацами п'ятим - восьмим такого 

змісту: 

прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що 

приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається: 

з 11 липня для заяв в паперовій формі; 

з 29 липня для заяв в електронній формі; 



та закінчується о 18:00 08 серпня;". 

 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати абзацами дев'ятим 

- дев'ятнадцятим відповідно; 

 

після абзацу десятого доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: 

індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, 

проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку 

додаткового набору). 

 

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати абзацами 

дванадцятим - двадцятим відповідно; 

 

в абзаці дев'ятнадцятому після слів "останнього потоку проведення" 

слова "вступних іспитів," виключити; 

 

абзац двадцятий виключити; 

 

пункт 3 викласти у такій редакції: 

3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) реєстрація 

електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається в липні, прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і 

закінчується о 18:00 08 серпня - для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди та 18:00 23 серпня - для осіб, які вступають за 

результатами національного мультипредметного тесту/сертифікатами ЗНО. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 

серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші 

місця державного (регіонального) замовлення. Зарахування цієї категорії 

вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 

серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного (регіонального) 

замовлення виключаються впродовж 22 серпня. 



Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-

2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап - 

не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 

серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші 

місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви 

зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються 

впродовж 22 серпня. Завершальний етап - не пізніше 12:00 29 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація 

завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця 

державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників 

відбувається не пізніше 15:00 30 вересня. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) здійснюються не пізніше 02 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 07 

вересня; 

зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня; за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня; 

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цього Порядку прийому), - не пізніше ніж 21 вересня; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється не раніше 18:00 07 вересня; 

спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 

проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. 

 

абзац двадцять п'ятий пункту 4 виключено. 

 

 

 



5. У розділі VI: 

 

абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції: 

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у 

разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 2021 

років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цього 

Порядку, крім осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території; 

 

пункт 3 викласти у такій редакції: 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття 

заяви. Уповноважена особа приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий 

разом з такою заявою мотиваційний лист. 

 

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві. 

 

абзац п'ятий пункту 5 викласти у такій редакції: 

документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови 

участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом 

VIII цього Порядку. 

 

у пункті 6: 

абзац дев'ятий викласти у такій редакції: 

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 

творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу 

документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право 

вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного 

листка з фотокарткою. У разі дистанційного проведення вступних 

випробувань екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в 

екзаменаторів. За умови проведення індивідуальної усної співбесіди, творчого 

конкурсу у дистанційному форматі подання документів відбувається шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому). 

 

в абзаці одинадцятому слова "та докторантури" виключити. 

 



пункт 7 викласти у такій редакції: 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 

передбачених розділом VIII цього Порядку, вступник подає особисто під час 

подання документів у паперовій формі у визначені цим Порядком або 

відповідно до нього терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують 

підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на 

здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII цього Порядку, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі 

шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому)."; 

 

абзац другий пункту 8 виключити. 

 

пункт 10 викласти у такій редакції: 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 

передбачених розділом VIII цього Порядку. 

 

6. У розділі VII: 

 

абзац восьмий пункту 3 викласти в такій редакції: 

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) (крім спеціальностей галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові 

науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 

12 "Інформаційні технології", 28 "Публічне управління та адміністрування", 

спеціальності 035 "Філологія" (за винятком спеціалізацій з української, 

кримськотатарської мов та літератур, фольклористики) та спеціальностей, для 

яких передбачено проведення творчого конкурсу), відповідно до Правил 

прийому можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних 

листів. 

 

цифру та слова "6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають" 

замінити цифрою та словами "4) для конкурсного відбору осіб, які вступають"; 

 

абзац другий підпункту 1 пункту 8 викласти в такій редакції: 

 



"Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) 

+ ОУ або КБ = ТК;"; 

 

пункт 10 доповнити новими абзацами такого змісту: 

Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому 

закладу освіти. 

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням 

мотиваційних листів заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів 

на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений). 

 

пункт 12 викласти в такій редакції: 

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом 

вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад 

та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з 

урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників 

громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів. 

 

у пункті 14 після слова "результати" доповнити словами "індивідуальної 

усної співбесіди,". 

 

7. У розділі VIII: 

 

у пункті 1: 

абзац четвертий після слів "замість національного мультипредметного 

тесту" доповнити словами ", можливість подання оцінок з інших предметів, 

ніж встановлено цим Порядком"; 

 

після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту: 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 

бакалавра (крім спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право") є 

надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 

2022 році з такої самої спеціальності. 

 

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати абзацами сьомим - 

десятим відповідно; 

 

після абзацу дев'ятого доповнити абзацом десятим такого змісту: 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на 



основі освітнього ступеня бакалавра є надання рекомендації для зарахування 

на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності 

(крім спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право").". 

 

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим; 

 

у пункті 2: 

 

абзац перший викласти у такій редакції: 

"2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (для вступу за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними у 

додатку 4 до цього Порядку, - у формі творчого конкурсу) та в разі позитивної 

оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти 

на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 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"), а також за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб:"; 

 

абзац п'ятий виключити; 

 

у пункті 3: 

 

абзаци третій - четвертий викласти в такій редакції: 

"особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному 

тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському 

комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) 

умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о 

"Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що 



завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 

освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 

навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту 

Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні 

через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у 

якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних 

компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного 

підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення)."; 

 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

"Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть 

проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності або 

індивідуальних усних співбесід з іноземної мови та права замість 

магістерського комплексного тесту та в разі отримання кількості балів за 

кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра 

(спеціаліста)."; 

 

у пункті 4: 

в абзаці другому після слів "на лінії зіткнення" доповнити словами "та 

адміністративної межі"; 

 

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: 

"особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території;". 

 

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати абзацами третім - 

четвертим відповідно; 

 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

"Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, 

зазначених у цьому пункті, проводяться дистанційно за їх зверненням."; 

 



після пункту 4 доповнити пунктом 41 такого змісту: 

"4. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра на місця державного (регіонального) 

замовлення в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 - 2021 років можуть використати оцінки з будь-якого 

предмету як другого, а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб - за 

результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість 

національного мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа 

таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану 

конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (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")."; 

 

у пункті 6 після слів "на місця державного (регіонального) замовлення" 

доповнити словами "на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди або в межах квот"; 

 

у пункті 9: 

 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення відповідно до цього Порядку, якщо вони зараховані 

на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на відкриту 

або фіксовану конкурсну пропозицію, і не отримували рекомендацію на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо у відповідних 

заявах 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"):"; 

 

пункт 10 викласти у такій редакції: 

10. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної 

оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби (у разі наявності 

підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб до вищих військових 



навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти беруть 

участь у конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 

бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття 

рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, 

місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім 

вступу за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"). Якщо в 

закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з 

якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких 

умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або 

закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, 

Харківської та Чернігівської областей. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на 

основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для 

зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої 

спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території та здобули ступінь 

бакалавра з таким самим джерелом фінансування, в разі вступу до того самого 

закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 "Право" та 293 

"Міжнародне право"). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки 

магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може 

подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного 

закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, 

Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 

Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування 

відповідно до абзацу третього цього пункту та які підтверджують навчання, 

перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за 

певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до 

відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення 

загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах 

ліцензованого обсягу відповідної спеціальності. 

 

пункт 11 викласти у такій редакції: 

11. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком 

передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 



навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови. 

 

8. У розділі IX: 

 

пункти 2 та 3 викласти у такій редакції: 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на 

місця державного або регіонального замовлення, впорядковуються за 

алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими 

коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, які вступають на основі національного 

мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) - від 

більшого до меншого; 

за оцінкою з математики або творчого конкурсу (для вступників на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра) - від більшого до меншого; 

за результатом оцінювання з права (для вступників до магістратури з 

спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право") - від більшого до 

меншого; 

за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для 

вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого 

до меншого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні 

рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, 

яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за 

результатами розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє та ін. за 

умови однакових показників рейтингування вищого порядку). 

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 

використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця 

державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - 

більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати 

розгляду мотиваційних листів. 

 



Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для 

впорядкування вступників використовуються результати розгляду 

мотиваційних листів. 

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів 

та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду 

мотиваційних листів приймальною комісією. 

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, 

побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує 

кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії 

вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не 

перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку. 

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 

якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди) у разі його використання; 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 

межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися 

з неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах. 

 

9. У пункті 1 розділу X: 

 

абзац третій викласти в такій редакції: 

"надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому) в 



терміни, визначені в розділі V цього Порядку або відповідно до нього. Якщо 

впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть 

отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то 

наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи."; 

 

в абзаці четвертому слова "двадцяти календарних днів" замінити 

словами "трьох місяців"; 

 

перше речення абзацу п'ятого виключити. 

 

10. Абзац перший пункту 3 розділу XII викласти в такій редакції: 

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, здійснюється в такій послідовності:". 

 

11. У пункті 1 розділу XIII після слова "оприлюднюються" доповнити 

словом "на"; 

 

12. У розділі XIV: 

 

в абзаці третьому пункту 2 слово "докторантурі," виключити; 

 

у пункті 3: 

 

абзац третій викласти у такій редакції: 

"Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 

запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 

"Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України 

державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та 

консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім 

громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру 

легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в 

Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про 

освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної 

установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль))."; 

 

в абзаці восьмому слова "з офіційною (державною) базою даних" 

виключити; 

 



доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

"У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового 

зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів 

про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та 

після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів 

особисто."; 

 

підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції: 

 

"2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, на 

підготовчому відділенні (факультеті). 

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі 

документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально 

необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх 

предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за 

результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, 

і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.". 

 

13. У розділі XV: 

 

у пункті 4 слова "в особливих випадках" замінити словами "а при 

розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня"; 

 

пункт 6 викласти у такій редакції: 

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному 

відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), про 

участь в учнівських олімпіадах, реєстрації на особливо небезпечній території, 

медичний висновок за формою первинної облікової документації N 086-3/о 

"Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання", про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного 

фахового вступного випробування, національного мультипредметного тесту, 

магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського 



комплексного тесту є підставою для скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується цього вступника. 

 

14. У додатках до Правил: 

 

у додатку 3: 

замість слів "індивідуальні усні співбесіди будуть для здобуття ступеня 

бакалавра  проводитися  з 9 по 16 серпня включно" викласти в такій редакції: 

індивідуальні усні співбесіди будуть для здобуття ступеня бакалавра  

проводитися  з 11 липня по 16 серпня включно. 

 

додати додаток 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

До Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Приймальної комісії,  

Ректор університету 

 

_________________Сергій ПАНЧЕНКО  

    (підпис) 

08  липня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Порядку прийому для здобуття вищої 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  

Українського державного університету залізничного транспорту в 2022 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2022 



І. Загальні положення 

 

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

четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, «Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів у 2021 році», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, «Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджені 

Вченою радою Українського державного університету залізничного 

транспорту 24 грудня 2020 року, протокол № 13, визначає особливості 

отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови 

прийому для здобуття вищої освіти в Українському державному університеті 

залізничного транспорту (далі Університеті) особами, 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, із 

наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до 

Університету. 

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу.  

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник – особа, яка: 

після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної 

загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти 

або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей; 

проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 

лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (додаток 3) (далі – тимчасово 

окуповані території України), і отримала документ про повну загальну 

середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за 

екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 



освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих 

територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження 

річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація 

заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та підписується 

заявником особисто. 

У цьому порядку термін «тимчасово окупована територія України 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» вживається в значенні, 

наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», термін 

«тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях». 

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої 

освіти таких категорій заявників: 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та 

здобувають освіту на відповідному рівні вперше; 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території 

населених пунктів на лінії зіткнення. 

 

4. 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 Університету для здобуття вищої освіти (на конкурсних 

засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань 

або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором 

заявника); 

безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих 

курсах Університету 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. 



5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

 

ІІ. Організація роботи із заявниками 

 

1. Організацію роботи із заявниками здійснює освітній центр 

Університету «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та «Донбас-

Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів 

Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії 

зіткнення) (далі – Центр). 

 

2. Центр створено на базі Університету (адреса: 61050, м. Харків, майдан 

Фейєрбаха 7), якому державним (регіональним) замовником встановлюються 

квоти для зарахування заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних 

засадах за кошти державного (регіонального) бюджету спільно із 

комунальним закладом "Харківський науковий ліцей-інтернат 

"Обдарованість" Харківської обласної ради (адреса: індекс 61002, м. Харків, 

вул. Миру, 102а) для проведення річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про 

базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим 

Порядком випадках (далі – "Харківський науковий ліцей-інтернат 

"Обдарованість"). 

Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу 

приймальної комісії. Керівником Центру призначається заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії ПАВЛОВ Віталій Іванович. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах 

Міністерства освіти і науки України та Університету.  

 

3. Центр: 

надає консультації та сприяє в оформленні декларації заявника; 

забезпечує консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки 

тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо); 

сприяє 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); 

організовує оформлення документів заявника як вступника, проведення 

вступного випробування (вступних випробувань) до Університету (з 



обов’язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження 

конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Університету; 

сприяє поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку Університету; 

сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу; 

забезпечує консультування заявника щодо можливості навчання на 

підготовчих курсах. 

 

4. Центр працює з 07 червня до 24 вересня. 

 

ІІІ. Особливості отримання заявниками документів про повну 

загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти 

 

1. Заявники для отримання документів про повну загальну середню 

освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та 

державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в 

уповноваженому закладі загальної середньої освіти – Лиманській ЗОШ № 4. 

 

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до 

"Харківського наукового ліцей-інтернату "Обдарованість"здійснюється згідно 

з наказом його керівника та за: 

заявою (для повнолітніх заявників); 

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 не 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 "Харківського наукового ліцей-інтернату 

"Обдарованість" 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 здобуття освіти до випускних 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 Центру і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центру. 

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 повної загальної середньої 

освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою "Харківського наукового ліцей-інтернату "Обдарованість" 

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 ІІ Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за  № 

184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 

року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про 

повну загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в Лиманської 

ЗОШ № 4 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, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 

8/32979. 

  

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації Лиманська ЗОШ № 4 видає заявникові довідку про 

успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

та замовляє заявникові відповідний документ про повну загальну середню 

освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає 

його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту 

та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 



201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 

2007 року № 737). 

 

ІV. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та 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. 

 

2. Правила прийому відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України                              

від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та Умов прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 

1235/35518 (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених 

цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до 

правил прийому до цього закладу вищої або фахової передвищої освіти (далі 

– Правила прийому). 

 

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

заява; 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 

2022 років (за бажанням);  

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 

наявності); 

документа, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 

підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 

зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 

4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання 

та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в 

яких зазначено місце проживання на відповідних територіях; 



чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 

документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 

вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

4. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 11:00 години 

20 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 

години 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня; 

до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 11:00 години 

20 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 

години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 

вересня. 

 

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про повну 

загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з 

предметів, визначених Правилами прийому Університету. 

 

6. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра визначається Правилами прийому Університету. 

 

7. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на 

місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за 

конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені 

Умовами прийому. 

 

8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному 

заявникові присвоюється цифровий код у вигляді 0039–ДДДДДДД, де 0039 

відповідає коду Університету в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

 

9. Зарахування заявників здійснюється: 

на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої 

освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб – 

відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 вересня; 



на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому.  

 

10. Після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто 

оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням 

особливостей, зазначених у цьому Порядку. 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути 

подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців 

після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений 

строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого 

заявника. 

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у 

тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за квотою. 

Заявник може звернутись до Центру, у тому числі електронною поштою 

або іншими каналами зв’язку, визначеним Центром, із зазначенням можливого 

строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної 

підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через 

Центр за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії        Олег ШАНДЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Додаток 1 

До Порядку прийому для здобуття 

вищої 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 Українського 

державного університету залізничного 

транспорту в 2022 році 

 
Місце для фотокартки 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти  

 

Розділ І. Загальні відомості 
 

1. _____________________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) 

2. _________________________________________________________  
(документ, що посвідчує особу заявника, або свідоцтво про народження у разі його відсутності)  

3 . __________________________________________________________________________________________________________________  

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

квартири заявника) 

4. Мета звернення ___________________________________________________________________  
(вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 

5 _________________________________________________________________  . 
(освітній (освітньо-професійний) ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)  

6 _________________________________________________________________  . 
(шифр та назва професії, спеціальності, за якою вступає заявник)  

 

7. __________________________________________________________________________  
(додаткові відомості*) 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку інформації щодо статусу 

внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))  

______________________________________________________________________  
* У разі необхідності зазначається найменування закладу освіти, який видав попередній визнаний документ про 

освіту, здобутий освітній/освітньо-професійний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.  

 

Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання  
 

Результати навчання _______________________________________________________________  

Вказуються здобуті результати навчання за рівень базової середньої освіти або повної загальної 

середньої освіти _____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))  

 

Дата заповнення та подання освітньої декларації:  __________________________________ 20 __ року 

 



  

Додаток 2 

До Порядку прийому для здобуття 

вищої 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 Українського 

державного університету залізничного 

транспорту в 2022 році 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

на участь у державній підсумковій атестації та/або вступних випробуваннях для вступу 

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

Українського державного університету залізничного транспорту в 2021 році  

 
Запрошення дійсне до ______________________________________ 20___року 

Прізвище _________________________________________________________________________  

Ім’я ______________________________________________________________________________  

По батькові (за наявності) ____________________________________________________________  

Дата народження ____________________________________________________________________  

Документ, що посвідчує особу / свідоцтво про народження (у разі відсутності документа, що 
посвідчує особу)  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, серія, дата видачі) 

Місце фактичного проживання ________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(вулиця, будинок, квартира, населений пункт, область) 

Запрошується для вступу через освітній центр «Донбас-Україна»/«Крим-Україна»* закладу освіти 

_______________________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої/фахової передвищої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти ) 

на спеціальність ____________________________________________________________________  

адреса прибуття вступника ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження закладу вищої освіти) 

особа, яка супроводжує вступника _____________________________________________________  

                                            (дата народження, номер та серія документа, що посвідчує особу, дата його видачі) 

Керівник закладу освіти  ____________________________   ___________________________ 

                                                                      (підпис)                                           Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Відповідальна особа 

освітнього центру __________________________________   ___________________________ 

                                                                      (підпис)                                           Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 
МП (за наявності) 

 



Додаток 3 

До Порядку прийому для 

здобуття вищої 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 

Українського державного 

університету залізничного 

транспорту в 2022 році 

 

ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження 

 

Донецька область 

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, 

смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. 

Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк) 

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, смт Пантелеймонівка, с. Рясне,     

с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще 

П’ятихатки, с-ще Федорівка) 

м. Дебальцеве 

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне) 

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка,   

с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. 

Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове) 

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар) 

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-

Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, 

смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, 

смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, 

смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, 

с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще Монахове,            

с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське) 



м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, 

смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, 

смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине,               

с-ще Сухівське) 

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, 

м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, 

смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне,           

с-ще Ведмеже) 

м. Хрестівка 

м. Чистякове (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне) 

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите,           

с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки,          

с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко) 

м. Ясинувата 

Населені пункти: 

Амвросіївського району 

Бахмутського району: 

смт Булавинське 

м. Вуглегірськ 

смт Олександрівське 

смт Оленівка 

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада) 

с-ще Данилове 

с-ще Іллінка 

с-ще Кам’янка 

с-ще Рідкодуб 

с-ще Булавине 

с-ще Грозне 

с-ще Каютине 

с-ще Савелівка 

с-ще Ступакове 

с. Дебальцівське 

с. Калинівка 

с. Логвинове 

с. Новогригорівка 

с. Нижнє Лозове 

с. Санжарівка 

смт Ольховатка 

смт Прибережне 

с-ще Доломітне 

с. Лозове 

Бойківського району 



Волноваського району: 

с. Андріївка 

с. Доля 

с. Заїченко 

с. Любівка 

с-ще Малинове 

с-ще Молодіжне 

с-ще Новомиколаївка 

смт Оленівка 

с. Пікузи 

с-ще Нова Оленівка 

с. Червоне 

Мар’їнського району: 

с. Кремінець 

с. Луганське 

смт Олександрівка 

смт Старомихайлівка 

с. Сигнальне 

Новоазовського району 

Старобешівського району 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 

с. Василівка 

с. Веселе (Спартаківська сільська рада) 

с-ще Бетманове 

с-ще Мінеральне 

с. Спартак 

с. Яковлівка 

с-ще Каштанове 

с-ще Крута Балка 

с-ще Лозове 

 

Луганська область 

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, 

смт Катеринівка) 

м. Алчевськ 

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, 

с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, 



с. Оріхове, смт Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган,               

с-ще Степове) 

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, 

смт Ломуватка, смт Глибокий) 

м. Голубівка (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, 

с-ще Тавричанське) 

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, 

смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще 

Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще 

Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве) 

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно) 

м. Первомайськ 

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт 

Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт 

Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще 

Валянівськ,                  с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще 

Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. 

Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка) 

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. 

Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт 

Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-

Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний) 

м. Хрустальний (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-

Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, 

с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич,            

с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб’яче,                             

с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, 

смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка) 

Населені пункти: 

Антрацитівського району 

Довжанського району 

Лутугинського району 

Новоайдарського району: 

с. Сокільники 

Перевальського району 

Попаснянського району: 

с. Березівське 

с-ще Голубівське 

с. Жолобок 

м. Золоте (крім Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) 

смт Калинове 

с. Калинове-Борщувате 



с-ще Круглик 

с-ще Молодіжне 

с-ще Міус 

смт Чорнухине 

Слов’яносербського району 

Сорокинського району 

с. Бурчак-Михайлівка 

с. Лобачеве 

с. Миколаївка 

с. Суходіл 

  



ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення 

 

Донецька область 

 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Авдіївка 

с-ще Гладосове (м. Горлівка) 

м. Торецьк (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, 

смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, 

смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба,                   

с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське) 

Населені пункти: 

с. Гнутове (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь) 

смт Сартана (Сартанська селищна рада) (м. Маріуполь) 

смт Талаківка (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь) 

с-ще Ломакине (Талаківська селищна рада) (м. Маріуполь) 

Бахмутського району: 

с. Воздвиженка 

смт Зайцеве 

с-ще Зеленопілля 

с. Кодема 

с. Криничне 

смт Луганське 

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада) 

с. Миколаївка Друга 

смт Миронівський 

с. Миронівка 

с-ще Новолуганське 

м. Світлодарськ 

с. Семигір’я 

с-ще Травневе 

с. Розсадки 

с-ще Роти 

с. Дача 

Волноваського району: 

смт Андріївка 

с-ще Бахчовик 

с. Бердянське 

с. Водяне (Комінтернівська сільська рада) 

с. Гранітне 



с-ще Дружне 

с. Запорізьке 

с. Кам’янка 

с-ще Калинівка 

с. Лебединське 

смт Мирне 

с-ще Маловодне 

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада) 

с. Новоселівка 

с. Новоселівка Друга 

с-ще Обільне 

с. Орловське 

с. Павлопіль 

с. Пищевик 

с. Сопине 

с. Старомар’ївка 

с. Старогнатівка 

с. Степанівка 

с. Федорівка 

с. Чермалик 

с. Черненко 

с. Широкине 

с. Богданівка 

с. Вікторівка 

с. Новогнатівка 

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада) 

Мар’їнського району: 

с. Березове 

м. Красногорівка 

м. Мар’їнка 

с. Славне 

с. Степне 

с. Тарамчук 

с. Солодке 

с. Водяне (Степненська сільська рада) 

с. Галицинівка 

с. Карлівка 

с. Новомихайлівка 

с. Побєда 

Ясинуватського району: 

с. Водяне (Пісківська сільська рада) 

смт Верхньоторецьке 



с. Веселе (Красногорівська сільська рада) 

с-ще Кам’янка 

с. Красногорівка 

с-ще Ласточкине 

с-ще Невельське 

с. Новоселівка Друга 

с-ще Опитне 

с. Первомайське 

с-ще Піски 

с. Тоненьке 

с. Троїцьке 

с-ще Сєверне 

с. Нетайлове 

с. Новокалинове 

 

Луганська область 

 

Населені пункти: 

Новоайдарського району: 

м. Щастя 

с. Трьохізбенка 

с. Кряківка 

с. Оріхове-Донецьке 

с. Лобачеве 

с. Лопаскине 

с. Кримське 

с. Причепилівка 

Попаснянського району: 

м. Попасна 

с. Троїцьке 

м. Золоте (крім Золотого-5) 

м. Гірське 

смт Новотошківське 

с. Новоолександрівка 

с. Катеринівка 

с. Оріхове 

Станично-Луганського району: 

смт Станиця Луганська 

смт Петропавлівка 

с. Войтове 

с. Валуйське 

с. Болотене 



с. Сизе 

с. Макарове 

с-ще Вільхове 

с. Нижня Вільхова 

с. Верхня Вільхова 

с. Плотина 

с. Пшеничне 

с. Малинове 

с. Гарасимівка 

с. Комишне 

с. Юганівка 

с. Колесниківка 

с. Красна Талівка 

с. Красний Деркул 

с. Чугинка 

с. Золотарівка 

с. Олександрівка 

с. Вільне 

с. Деркульське 

с-ще Широкий 

с-ще Козачий 

с-ще Степове 

с. Нижньотепле 

с. Артема 

с. Середньотепле 

с. Піщане 

с. Передільське 

с. Геївка 

с. Старий Айдар 

с-ще Талове 

с. Благовіщенка 

 

 

 

 


