Додаток E2 до Правил прийому
до ДВНЗ "УжНУ" у 2020 році

Структура та графік роботи
Освітнього центру «Крим-Україна» ДВНЗ «УжНУ»
Освітній центр «Крим-Україна» ДВНЗ «УжНУ» (далі – Центр) створений
на підставі наказу МОН України № 394 від 13 березня 2020 року «Про внесення
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року за
№ 667 «Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних
закладів», 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,
затвердженого наказом МОН України від 24 травня 2016 року № 560 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за
№ 795/28925 та наказу ректора ДВНЗ «УжНУ» від 18 травня 2020 року за
№ 177/01-04.
Графік роботи Центру: з 9 червня до 23 жовтня 2020 року, з 10:00 до
16:00 (субота, неділя – вихідні)
Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році:
– з 25 травня до 09 червня – реєстрація на додаткову сесію зовнішнього
незалежного оцінювання;
– з 25 червня до 17 липня – основна сесія зовнішнього незалежного
оцінювання;
– з 28 липня до 11 серпня – додаткова сесія зовнішнього незалежного
оцінювання.
Державна підсумкова атестація в уповноваженому закладі загальної
середньої освіти проводиться з 10 липня до 18 серпня 2020 року (дата
уточнюється вступником в уповноваженому закладі загальної середньої освіти).
Документи для вступу до ДВНЗ “УжНУ” як уповноваженого закладу
вищої освіти приймаються до 12:00 19 серпня.
Вступні випробування – 19 серпня з 12:30 згідно аудиторного розкладу.
Уповноважений заклад вищої освіти:
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
керівник Центру – Агій Ярослав Юрійович
м. Ужгород, вул. Університетська, 14, ауд. 228, Приймальна комісія
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient
+38(096)-123-89-67, (066)-829-35-38, (063)-641-66-45
admission@uzhnu.edu.ua
Уповноважений заклад загальної середньої освіти:
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим
вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
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директор – Іщенко Олена Тимофіївна
м. Ужгород, вул. Загорська, 28
http://school.uz.ua/
+38(0312)64-12-43; 64-15-61
school.uz.ua@gmail.com
Уповноважений заклад фахової передвищої освіти:
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ “УжНУ”
Росоха Володимир Войтехович
м. Ужгород, вул. Українська,19
http://www.college.uzhnu.edu.ua/
+38 (0312) 61-33-45
college@uzhnu.edu.ua

