
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА
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24 липни 2020 року м. Суми №294

Про створення освітніх центрів 

«Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

З метою реалізації Закону України від 03 липня 2020 року № 744-ІХ 
«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», листа Міністерства освіти і науки України 
№ 1/9-378 від 15 липня 2020 року

НАКАЗУЮ:
1. Створити на базі Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» 
з 01 серпня 2020 року.
2. Призначити керівником освітнього центру:
- «Крим-Україна» -  Ніканорову Лілію Миколаївну -  фахівця II категорії 

Центру професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання;
- «Добас-Україна» -  Миколаєнко Валентину Василівну -  фахівця 

II категорії Центру професійно-кар’єрної орієнтації та вступу па навчання.
3. Керівникам освітніх центрів «Крим-Україна» Ніканоровій Л.М. 
та «Донбас-Україна» Миколаєнко В.В.:
- забезпечити роботу освітніх центрів у відповідності до вимог наказу 

Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року 
за № 759/28925 «Про затвердження Порядку прийому для здобутгя вищої, 
фахової перед вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 
які проживають па тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя» (зі змінами) та наказом Міністерства освіти 
і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 
«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед 
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій 
та Луганській областях» (зі змінами);



- розробити Положения про роботу освітнього центру «Крим-Україна» 
в Сумському державному педагогічному університеті 
імені А.С. Макаренка та Положення про роботу освітнього центру 
«Донбас-Україна» в Сумському державному педагогічному університеті 
імені А.С. Макаренка та затвердити їх у встановленому законодавством 
порядку;

- створити та наповнити веб-сторінку на сайті університету «Освітній центр 
«Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

4. Закріпити за освітніми центрами «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» 
заклади загальної середньої освіти: Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа 1-І 11 ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу 
О.Рутка, м. Суми, Сумської області, вул. Новомістенська, ЗО, м. Суми, 40004.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. ректора Л. В. Пшенична


