
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 
для молоді з тимчасово окупованих територій та населених пунктів 

на лінії зіткнення  
 

Запрошуємо молодь з ТОТ та населених пунктів на лінії зіткнення на підготовчі 
курси, що допоможуть підготуватися до навчання в університеті. 

Вступ на курси без іспитів. 
Навчання безоплатне. 

Слухачі отримують щомісячну стипендію. 
Надається безоплатне проживання у гуртожитку. 

Деталі: https://vstup.donnuet.edu.ua та https://www.vstup-prosto.com 
 
Під час проходження підготовчих курсів слухачі отримують: 
 навчання з 29.06 по 31.08.2021 за основними предметами ЗНО; 
 стипендію у розмірі 4 588 грн.; 
 безоплатне проживання у гуртожитку; 
 заходи психологічного, культурного, спортивного спрямування та інше. 

 
Як вступити на курси? 
1. Звернись до ДонНУЕТ будь-яким засобом зв’язку та отримай запрошення, що 

дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ. 
Тел.: +38 (068) 222-60-54, +38 (099) 001-20-84 

https://www.facebook.com/donnuet.tuganbaranovsky 
E-mail: office@donnuet.edu.ua, priyom@donnuet.edu.ua 

https://donnuet.edu.ua, https://vstup.donnuet.edu.ua 
50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16. 

 
2. При перетині КПВВ покажи друковане чи електронне запрошення, щоб ти та 

особа, яка тебе супроводжує, не проходили обсервацію чи самоізоляцію. 
3. Приїдь до нас до 29 червня та особисто подай (УВАГА, строк подовжено до 29 

червня): 
 заяву; 
 копію паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що посвідчує 

особу) (за наявності); 
 копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 
 реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 
 4 фото (3х4); 
 освітню декларацію – видається нами для заповнення. 

Увага! Навчатися на підготовчих курсах може особа з числа молоді, яка у 
поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти. 
 

Навчатися на підготовчих курсах може здійснюватися лише один раз та лише в 
одному ЗВО. 

Важливо! Під час проходження підготовчих курсів слухачі отримують 
стипендію у розмірі 4 588,0 грн, забезпечуються гуртожитком та залучаються до 

заходів психологічного, культурно-освітнього і спортивного спрямування. 

https://vstup.donnuet.edu.ua/
https://www.vstup-prosto.com/


 
Більш детальна інформація – за телефонами ДонНУЕТ 

+38 (068) 222-60-54, +38 (099) 001-20-84 
та «Урядової гарячої лінії» з питань освіти для осіб з ТОТ Донецької та 

Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя.  

У робочі дні – з 9:00 до 18:00. Тел.: (0-800-504-425). 
 
 

ЯК БУДУТЬ ПРОХОДИТИ ЗАНЯТТЯ НА КУРСАХ 
 

Навчання на підготовчих курсах проводиться за очною формою протягом двох 
місяців з 29 червня по 31 серпня 2021 року. 

Обсяг навчального навантаження на курсах складає 225 годин.  
Навчальними дисциплінами, що вивчаються на підготовчих курсах є: 
− українська мова та література,  
− історія України,  
− математика,  
− англійська мова.  

Додатково для слухачів будуть проводитися заходи спортивного та 
психологічного спрямування. 
 

Програма підготовчих курсів 
 

№ 
з/п Назва дисципліни 

Обсяг годин, год. 

Всього Лекції Практичні 
заняття 

1 Українська мова та література 75 60 15 
2 Історія України 45 30 15 
3 Математика 45 30 15 
4 Англійська мова 60  60 
 Разом: 225 120 105 

 
Заняття проходять у понеділок-п’ятницю з 9.00-15.00 год. згідно до розкладу. 
 
По суботах буде організовано заходи психологічного, культурного, 

спортивного спрямування. 
 
Під час навчання на курсах слухачі отримують стипендію у розмірі 4588,0 грн. 

та забезпечуються місцем для проживання в гуртожитку. 
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