
Перелік вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де 
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«ДОНБАС-УКРАЇНА» 

№ 
з/п  

 

Назва навчального 

закладу 
ЗОНЗ 

Відповідальна 

особа 

Адреса освітнього 

центру «Донбас-

Україна» 

контакти 

1 Приазовський державний 

технічний університет 

Комунальний заклад 

«Маріупольська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 

Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

Півень Наталя 

Миколаївна,  

 

м. Маріуполь, 

вул. Грецька, 29-а, 4-й 

корпус ПДТУ, каб. 

№5,6 

 

 

pnat26@ukr.net 

(096) 636 87 44, 

(098) 768 45 26, 

(0629) 44 62 02 

Графік роботи центру:  

понеділок – четвер 9.00 - 16.00, 

п'ятниця - 9.00 до 15.00 

(вихідні - субота, неділя) 

2 Маріупольський державний 

університет 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс 

"Гімназія-школа" № 27 

Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

Кудлай В’ячеслав 

Олегович 

87555, 

Донецька обл.,  

м. Маріуполь,  

пр. Будівельників, 129а, 

ауд.112 

тел. (0629) 53-22-73, 

       +38(050) 828-03-03 

e-mail: enrollment@mdu.in.ua 

Порядок роботи центру: 

понеділок – пятниця – з 9.00  

до 16.30 

субота – з 9.00 до 13.00                                                                                                                                                                                                                             

(неділя – вихідний) 

3. Донбаський державний 

педагогічний університет 

 

Слов’янська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 10 

Слов’янської міської 

ради Донецької області 

Падалка Руслана 

Миколаївна 

 

84116, 

Донецька обл.,  

м. Слов'янськ, 

вул. Батюка, 19 

 

Контактні телефони: 

(06262) 3-97-50; 

+38-050-76-76-173 

Факс: (06262) 3-23-54; 

Е-mail:sgpi@slav.dn.ua 

 Веб-сайт: ddpu.edu.ua 

 Порядок роботи центру: 

Понеділок четвер – з 9.00 до 

15.00  

П’ятниця – з 9.00 до 14.20 

(субота – неділя вихідний) 

 

mailto:pnat26@ukr.net
http://ddpu.edu.ua/index.php
http://ddpu.edu.ua/ddpu.edu.ua
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4 Донбаська державна 

машинобудівна академія, м. 

Краматорськ   

 

Краматорська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 8 

Краматорської міської 

ради Донецької області 

Дьяченко Юрій 

Григорійович 

 

84313, 

Донецька обл., 

м. Краматорськ,  

бульвар 

Машинобудівників, 39, 

2-й корпус ДДМА, 

ауд. 2214 

Тел.  (0626) 416938 

Моб. : 0660517489 

e-mail: dgma@dgma.donetsk.ua 

pk@dgma.donetsk.ua 

Порядок роботи центру: 

понеділок – п’ятниця – з 8.00 

до 17.00 

(субота – неділя вихідний) 

 

 

5 Первомайський індустріально-

педагогічний технікум 

 Максименко Лілія 

Вікторівна 

м. Рубіжне, вул. 

Померанчука, 28 

тел. +380958339965 

e-mail: pipt_pm@ukr.net 

Порядок роботи центру: 

з 19.06.2017 – з 8.00 

до 16.00 

 

6 Краматорський коледж 

Донецького національного 

університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 

Краматорська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 25 з 

профільним 

навчанням 

Краматорської міської 

ради Донецької 

області 

Шишкін Євген 

Євгенович 

 

Бойко Олена 

Вікторівна  

.  

84313 

Донецька обл., 

м. Краматорськ, 

бульвар 

Машинобудівників, 40 

тел. 

+38 (0626) 41-47-18 

+38 (0626) 41-72-28 

e-mail: krkdonnuet@gmail.com 

Порядок роботи центру: 

понеділок – п’ятниця – з 8.00 

до 17.00 

(субота – неділя вихідний) 

 

7 Комунальний заклад 

«Бахмутський медичний 

коледж» 

Артемівька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 12 

Бахмутської міської 

ради Донецької 

області 

Копохович 

Олексій 

Олександрович 

 

Донецька обл., 

м.Бахмут, 

вул. Носакова, буд.9 

тел. 066-327-34-66 

 E-mail: 

artemovsk_meduchil@ukr.net  

 

Порядок роботи центру: 

понеділок – п’ятниця – з 8.00 

до 17.00 

mailto:pipt_pm@ukr.net
mailto:artemovsk_meduchil@ukr.net
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(субота – неділя вихідний) 

 

8 Донбаський державний коледж 

технологій та управління 

ЗОШ № 2 

Торецької міської ради 

 

Зубарєва Тетяна 

Сергіївна 

Донецька обл., 

м. Торецьк, 

вул. Євгена Седнева, 3а 

тел. 099-065-16-09 

E-mail: dgt.rub@meta.ua 

Порядок роботи центру: 

понеділок – п’ятниця – з 8.00 

до 16.00 

9 Слов’ янський хіміко-

механічний технікум 

 Слов’ янська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 16 

 

Пестрецова 

Людмила 

Валеріївна 

м. Слов’янськ, 

вул. Центральна 41 

Тел. 062-62-210-84 

E-mail: post@cxmt.org 

Порядок роботи центру: 

понеділок – п’ятниця – з 8.00 

до 16.00 

(субота – неділя вихідний) 

10 

Лисичанський державний 

гірничо-індустріальний 

коледж 

Лисичанська  

загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів № 4 

Лисичанської міської 

ради Луганської 

області  

Зьома Ірина 

Анатоліївна  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ, 

проспект Перемоги, 

будинок 84 

Телефони (06451)  

7-05-60, 7-00-54. 

Е-mail:  lis-gt@ukr.net 

 

Графік роботи: 

з 19.06.2017 по 31.08.2017   

з 8.00 до 17.00; 

з 01.09.2017 по 20.09.2017  

 з 8.00 до 16.00 

 

11 

Маріупольський будівельний 

коледж 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс 

"Гімназія-школа" № 27 

Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

Аносова Алла 

Вікторівна 

Донецька область, 

м. Маріуполь 

(067) 452-00-42 

Графік роботи: 

з 19.06.2017 по 31.08.2017   

з 8.00 до 17.00; 

(субота – неділя вихідний) 

 

mailto:dgt.rub@meta.ua
mailto:post@cxmt.org


Перелік вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де 
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«ДОНБАС-УКРАЇНА» 

 

12 

Луганський державний 

університет внутрішніх справ 

імені У.О. Дідоренка 

 
Бондар 

Володимир  

93401, 

 Луганська обл., 

вул. Донецька 1-Б 

м. Сєвєродонецьк 

 

 

Телефони 050-5000936 

050-147-89-98 

098-3260826 

(06452) 9-09-88 

Е-mail:  bondarivd@gmail.com 

 

Графік роботи: 

з 19.06.2017 по 30.98.2017   

з 9.00 до 17.00; 

субота з 09.00 до 13.00 

неділя вихідний 

 


