
№ 

з/п 

 

Назва навчального 

закладу 

Відповідальна 

особа 

 

ЗОНЗ 
Адреса освітнього центру 

«Крим-Україна» 
контакти 

1. Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури 

 

Севастьянова 

Ольга Ернстівна 

 

 

Комунальний 

заклад освіти 

«Спеціалізована 

школа № 71 

художньо-

архітектурного 

напрямку» 

Дніпропетровської 

міської ради 

49600,  

м. Дніпропетровськ, 

вул. Чернишевського, 24А, 

ауд.104 

 

тел. +38 (0562) 47-08-66 

e-mail: olgas.dp.ua@mail.ru; 

olgasev.dp.@ukr.net 

 

2. Запорізький 

національний 

університет 

Головань Ольга 

Олексіївна 

Запорізька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 15 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66 

кім 114-115 

+38 (061) 7646753 

pk.znu.uа@gmail.com 

 

3. Чорноморський 

національний 

університет імені Петра 

Могили 

 

Алексєєва Анна 

Олександрівна 

Миколаївська 

вечірня школа №1 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської 

області (атестація 

за курс базової 

загально середньої 

освіти) 

Миколаївська 

міська вечірня 

школа ІІІ ступеня з 

заочною формою 

54003, 

 м. Миколаїв 

вул. 68 Десантників, 10 

каб. 1-107, 

 

Підготовче відділення 

тел. +38 (0512) 24-41-89 

факс +38 (0512) 50-03-33 

електрона адреса приймальної 

комісії: 

chdupruyom@gmail.com 

 

загальна електронна адреса 

університету: 

rector@chdu.edu.ua 

 

сайт: www.chdu.edu.ua 

mailto:olgas.dp.ua@mail.ru
mailto:olgasev.dp.@ukr.net
mailto:pk.znu.uа@gmail.com
mailto:chdupruyom@gmail.com
mailto:rector@chdu.edu.ua
http://www.chdu.edu.ua/


навчання 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської 

області (атестація 

за курс повної 

загальної 

середньої освіти) 

4. Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства імені 

Петра Василенка 

 

Міленін Андрій 

Миколайович  

Харківське 

обласне вище 

училище фізичної 

культури і спорту 

м. Харків, 

вул. Мироносицька, 92 

Телефон: 

+38 (057)7003915 

Сайт університета:  

http://www.khntusg.com.ua 

 

Офіційна  електронна поштова 

скринька: info@khntusg.com.ua 

 

Телефон ректорату: 

+38 (057)7003888 

5. Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

 

Грибик Ігор 

Іванович 

 

Львівська 

академічна 

гімназія 

м. Львів, 

вул. Степана Бандери, 12, 

Головний корпус к.101 

+38 (032) 258-25-37 

+38 (032) 258-22-65 

Веб-сайт: 

http://vstup.lp.edu.ua 

 

Wiki-сторінка: 

Приймальна_комісія 

6 Львівський навчально-

науковий інститут ДВНЗ 

«Університет 

банківської  справи» 

 

Кузьмук  

Наталія Норівна  

 

Львівська 

державна 

комунальна 

середня 

загальноосвітня 

школа №3 

м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 11, 

кімн. 202. 

  

+38 (032) 297-72-14 

Електронна пошта: 

kucenter_ubs@ukr.net 

 

7 Херсонський державний 

університет 

Полякова Галина 

Миколаївна 

Херсонський 

академічний ліцей 

Херсон,  :+38 (0552) 494375, 

e-mail: Galina@ksu.ks.ua 

http://www.khntusg.com.ua/
mailto:info@khntusg.com.ua
http://vstup.lp.edu.ua/
mailto:kucenter_ubs@ukr.net
mailto:Galina@ksu.ks.ua


 імені О.В. 

Мішукова  

Херсонської 

міської ради при 

Херсонському 

державному 

університеті 

вул.40 років Жовтня, 27, 

головний корпус, 

 приймальна комісія 

 

8 Херсонський 

національний технічний 

університет 

Сергєєва Неля 

Володимирівна 

Херсонський 

центр освіти 

молоді та 

дорослих 

Херсонської 

міської ради 

м. Херсон, 

Бериславське шосе, 24, к. 215 

Тел., факс: 

+38 (0552) 326963,: 

E-mail: vsp_sv@kntu.net.ua 

9 Херсонська державна 

морська академія 

 

Марченко Ірина 

Віталіївна 

 

Херсонський 

ліцей Херсонської 

обласної ради 

г. Херсон, 

проспект Ушакова, 20 

тел. роб.: 

+38 (0552) 494010 

+38 (0552) 225253 

E-mail: 

ksma@ksma.ks.ua 

 

web:  http://www.kma.ks.ua/ 

10 Таврійський 

національна університет 

імені В. І. Вернадського 

(Київ) 

Скакун Юлія 

Володимирівна 

Загальноосвітній 

навчальний заклад  

«Школа 

Екстернів» 

м. Київ, 

вул. Івана Кудрі, 33 

, 

Тел: 044-529-16; 

096-488-54-86 

095-186-61-26 

063-038-58-16 

crimea.tnu@gmail.com 

порядок роботи: 

з 19.07.2017 по 30.09.2017   

понеділок – пятниця 8.30 до 

17.30 

Субота - неділя – 9.00-13.00 

  

11 Київський національний 

економічний 

Cамійленко 

Андрій Петрович 

Загальноосвітній 

навчальний заклад  

пр. Перемоги, 54/1, корпус 1, 

к. 352 

тел.: +38 (044) 456-98-07 

mailto:vsp_sv@kntu.net.ua
mailto:ksma@ksma.ks.ua
http://www.kma.ks.ua/
mailto:crimea.tnu@gmail.com


 

університет імені 

Вадима Гетьмана 

«Школа 

Екстернів» 

12 Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет 

Кошулько Віталій 

Сергійович 

Комунальний 

заклад освіти 

«Спеціалізована 

школа № 67 

еколого-

економічного 

профілю» 

Дніпропетровської 

міської ради 

49000, Дніпро 

вул. Сергія Єфремова (колишня 

вулиця Ворошилова), 25, 

 каб. 22, Приймальна комісія 

 

тел. +38 (056) 713-51-74 

факс +38 (056) 744-53-03 

 

електрона адреса Приймальної 

комісії: vstup@dsau.dp.ua 

 

загальна електронна адреса 

університету: info@dsau.dp.ua 

 

Офіційний сайт: 

www.dsau.dp.ua 

mailto:chdupruyom@gmail.com
mailto:chdupruyom@gmail.com
http://dsau.dp.ua/
http://www.dsau.dp.ua/

