
2650 випускників 
у м. Севастополі

Освітній простір 
тимчасово окупованого 

Криму
2015 рік

14,5 

тисяч випускників

11796 випускників 
в Криму

В Криму у 
2015 – 2016 н. р. 

в школах 

186 000 
учнів

Ще 
38 000 
школярів 
навчається 
у Севастополі. 

Всього 224 000 учнів



Відповідно 

інфомації 

Міністерства освіти 

і науки України.

Вступили до вузів 

- 207 учнів 

з окупованих територій;

Міністерство
освіти і науки
України

Cерпень 
2015 рік 

Грудень 
2015 рік 

Університет

 
 
 

Зараховані 
до шкіл України 

- 2277 учнів 
з окупованого Криму 

на екстернат



ЗНО 
– Зовнішнє Незалежне Оцінювання

ЕДЄ 
– Єдиний Державний Еказамен

Вступ до вузу
Подали 

1406 заяв

 
Здавало 
964 учня

Здавало біля 
200 учнів 

На загальних правах

За наявністю українського документа 
про освіту – атестата.

 
Отримання атестату 

тільки через екстернат 
– фізична присутність 

кримського випускника 
та 18 екзаменів.

З 2016 р. 
потрібно здати матеріал 

і за базову школу 
(отримати свідоцтво 

про закінчення 9 класів)

Надана можливість вибору – 
ЄДЕ або випускні екзамени.

 
2014, 2015, 2016 рр. – 
відміна обов’язкового ЄДЕ 
для кримських випускників

 Програма 
«Кримський випускник» 
- прийом до російських вузів 
в Криму – діє другий рік. 
Студенти отримують підйомні, 
кошти на авіасполучення, 
ноутбуки, додаткова стипендія 
(Тюменський державний 
нафтогазовий університет)



Вступ до вузу

Можливість вступу до любого 
вузу України або світу 

(Європа, США, Канада, Китай та інші)

Поступили до 
українських вузів 

– 293

Вступ тільки до російських вузів

Поступило до 
російських вузів 

– біля 1000

2014, 2015, 2016 рр. 
– виділено 
16 тисяч 
бюджетних місць 
для кримських випускників 
в російських вузах

 Відповідно п.12. ст. 7. Закону України 
№ 1207VII від 15 квітня 2014 року 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій 

території України»
 

кримські учні мають право навчатися 
за рахунок бюджету у вузах Україні, 

проте кошти для цього не виділяються 
і Кабінет Міністрів України не продовжив дію 

своїх документів.

 Відповідно ст.7. п.9.Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» та інших законів
 

учні, які виїхали з окупованого Криму знов 
таки мають можливість навчатися в вузах за 
державний кошт, але держава не розробила 

механізм для цього.



Працевлаштування, можливості

 Якщо російський диплом, 
то в Росії та деяких країнах 

(якщо не буде відомо, що з окупованого Криму)

 Якщо диплом з вузу 
тимчасом окупованого Криму 

– тільки в Росії і то під питанням

В любій країні світу, де визнаються 
українські дипломи 

або через 
нострофікацію диплому

Участь у програмах 
студентських обмінів

Проходження практики в вузах
світу та України

Продовження навчання 
в світових вузах

Можливість переводу до 
вузів України та світу

Навчання тільки в вузах Росії



Транспорт

Тільки пішком через один з 3 
пунктів перепустки

• До повноліття тільки 
у супроводі дорослих

• Повнолітні – через таможню 
та паспортний контроль

Дорого, довго, не зручно

• Автобус або автомобіль 
через Керченську переправу

Дорого, довго, не дуже зручно

•Літаком через Сімферополь



Навчання 

Дистанційна освіта:
 • Початок дистанційної освіти 

(ЗОШ №81 м. Києва та інші),

 • Більшість навчальних закладів, 
рекомендованих МОН для дистанційної 
освіти не готові для повноцінної роботи

 • Міжнародна Українська школа зарахувала 
200 кримчан і припинила набір, 

діяльність МУШ потребує суттєвих змін
 • Не вирішення питання складання 
підсумкових екзаменів, заліків, ДПА 

у он-лайн режимі
• Наявність приватних навчальних 
закладів, які надають дистанційну 

освіту, але при фізичній присутності 
для підсумкових атестацій

Екстернат:
• Відповідно листа МОН для отримання 

атестату потрібно спочатку отримати 
свідоцтво про базову освіту (за 9 клас), а 

потім здавати екстернат для 
отримання атестату – це ще 18 екзаменів

Навчання за російськими 
програмами:
Витіснення україноцентричних 
предметів 
(українська мова та література) 
або заміна їх власними 
(історія України, всесвітня історія, 
географія, правознавство).
 Формування імперського світогляду 
(наприклад виставка присвячена 
Романовим в Лівадійському палаці (Ялта) 
– розповідь про австрійський проект 
«Україна» та інші)



Професійно-технічна освіта

Проживання 

Безкоштовно у гуртожитках вузів

Безкоштовно у гуртожитках вузів

Вступ до ПТУ (коледж, ліцей) тільки 
за наявності документа про освіту 

українського зразка – свідоцтво 
про базову освіту або атестат

Відсутність жодного закладу, 
який пропонує дистанційну освіту

Збільшення 
на 1000 бюджетних місць 
кількості учнів профтехосвіти в Криму
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