
Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

№ 

з/

п 

 

Назва 

евакуйованого 

вищого 

навчального 

закладу 

ЗОНЗ 
Відповідальна 

особа 

Адреса 

освітнього 

центру «Донбас-

Україна» 

контакти 

1. Донбаська національна 

академія будівництва і 

архітектури 

 

Краматорська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

24 Краматорської 

міської ради 

Донецької області 

Федоренко Вікторія 

Валеріївна 

 

84333, 

Донецька обл., 

м. Краматорськ,   

вул. Небесної Сотні буд. 

14 

+3(095) 084-17-86 

06264-7-70-62 

vstup@donnaba.edu.ua 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  9.00 - 18.00 

субота - 9.00 до 14.00 

(вихідні - неділя) 

 

2 Державний заклад 

«Луганський національний 

університет імені тараса 

Шевченка» 

Старобільська 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

4  Старобільської 

районної ради 

Луганської області 

Мацай 

Наталія Юріївна 

 

92703, 

Луганська обл. 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1 

+38(050) 76-71-066 

+38(096) 02-31-434 

+38(099) 94-44-268 

+38(093) 77-91-554 

m19050829@gmail.com 

 Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 17.00 

субота – неділя 9.00 до 15.00 

 

3 ДВНЗ «Донецький 

національнй технічний 

університет» 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

3 м. 

Красноармійська 

Донецької області 

 

Марина 

Анна Сергіївна 

 

85300, 

м. Покровськ 

(Красноармійськ), 

пл. Шибанкова, б.2, 

 к. 1.109, 1.107 

+38(06239) 2-51-99, 

+38(063) 539-42-50 

+38(066) 185-74-31 

ecdonntu@gmail.com 

vstup@donntu.edu.ua  

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

mailto:vstup@donnaba.edu.ua
mailto:m19050829@gmail.com
mailto:ecdonntu@gmail.com
mailto:%20vstup@donntu.edu.ua


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

  8.00 - 17.00 

субота – неділя 9.00 до 15.00 

 

4 Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

10 м. 

Сєвєродонецька 

Луганської області  

 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

11 м. 

Сєвєродонецька 

Луганської області  

Ковальов Юрій 

Григорійович 

 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк 

вул. Донецька 41, 

кім. 101-а, 

+38(099 )096-64-84 

call.snu.edu@gmail.com 

yury_kovalrv@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

9.00 - 17.00 

субота – неділя 10.00 до 14.00 

 

5 Донецький національний 

медичний університет  

Краматорська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

22 з профільним 

навчанням 

Краматорської 

міської ради 

Донецької області 

Гересаменко 

Олександр Іванович 

 

 

м. Краматорськ, 

бульвар 

Машинобудівників, 39, 

ауд. 307 

тел. +38(099) 06-03-665 

semenov1982@live.com 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 17.00 

субота – неділя 9.00 до 15.00 

 

6 Донецький державний 

університет управління 

Комунальний заклад 

«Маріупольська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

54 Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

 

м. Маріуполь, 

вул. Кронштадтська  

11-а, 

Турбіна  

Оксана Ігорівна  

Ляшенко Віталій 

Іванович 

 

87513,  

м. Маріуполь, 

вул. Карпінського 58, кім. 

101 

 

 +38(095) 716-45-06; 

+38(098) 381-10-87 

pk@dsum.edu.ua,. 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 17.00 

(вихідний – субота, неділя) 

mailto:call.snu.edu@gmail.com
mailto:yury_kovalrv@ukr.net
mailto:pk@dsum.edu.ua


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

7 Луганський національний 

аграрний університет 

Харківське 

обласне вище  

училище фізичної 

культури та спорту 

Васюренко Лариса 

Валентинівна 

 

61002 

 м. Харків, вул. 

Алчевських,44 

каб. №101 

+38(057)752-37-66 

+38(095) 644-38-21 

vasulara@ukr.net 

rector_lnau@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.30 - 17.00 

субота –10.00 до 14.00 

(вихідний - неділя) 

 

8 ВП «Старобільський 

технікум Луганського 

національного аграрного 

університету» 

Петрівська 

загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів 

Старобільської 

районної ради 

Луганської області» 

Рогозян Олена 

Володимирівна  

92733 

Луганська обл., 

Старобільський р-н., 

с. Веселе 

вул. Молодіжна8-с 

 

+380(0646) 9-51-82 

+380(095) 043-57-30 

elenarn@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.30 - 17.00 

субота –10.00 до 14.00 

(вихідний - неділя) 

9 Луганська державна 

академія культури  і 

мистецтв / 

Коледж Луганської 

державної академії 

культури  і мистецтв 

Навчально-виховний 

комплекс 

"Кремінська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№3 - дошкільний 

навчальний заклад" 

Кремінської районної 

ради Луганської 

області 

Чала Світлана 

Володимирівна 

Луганська обл.,  

м. Кремінна, 

 проспект Дружби,1 

+38(098)404-28-35 

kldakm.krem@gmail.com 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 17.00 

субота –10.00 до 14.00 

(вихідний - неділя) 

 

10 Донецький національний 

університет економіки і 

Криворізька 

загальноосвітня 

Коренець  

Юрій Миколайович 

50005,  

Дніпропетровська обл. 

+38 (056) 409 - 77 - 86 

mailto:elenarn@ukr.net
mailto:kldakm.krem@gmail.com


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

школа І-ІІІ ступенів № 

109 Криворізької 

міської ради 

Дніпропетровської 

області 

 м. Кривий Ріг, 

 вул. Островського, 16, 

 ауд. 313 

     +38 (068) 222 - 60 - 54    

priyom@donnuet.edu.ua 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 16.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

 

11 Донецький національний 

університет імені Василя 

Стуса 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

4  

ім. Д.І. Менделєєва 

Вінницької міської 

ради 

Подольський 

Ростислав Юрійович 

 

 

 

 

Шульц  

Валерія Миколаївна  

21021,  

м. Вінниця, 

 вул.600-річчя, 21 к.101 

 

 

 

85110, 

 м. Костянтинівка, 

пр-т Ломоносова, 157 

 

 

+38(0432) 50-89-32 

+38(098) 971-96-40 

+38(06272) 2-91-23, 

+38(050) 922-32-23, 

+38 (066) 918-63-62. 

pk@donnu.edu.ua 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

  8.00 - 17.00 

субота –10.00 до 14.00 

(вихідний - неділя) 

 

12 Донецький юридичний 

інститут МВС України 

Криворізька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

109 Криворізької 

міської ради 

Дніпропетровської 

області» 

Котова Вікторія 

Валеріївна 

 

 

50000, м. Кривий Ріг, вул. 

Ярослава Мудрого 83 

+380(066) 540-46-57 

Vikakotova24@gmail.com 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

 9.00 - 17.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

 

 

 

13 Горлівський інститут 

іноземних мов Державного 

вищого навчального 

закладу «Донбаський 

Артемівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

Горлова Олена 

Володимирівна 

 

84511, 

м. Бахмут (Артемівськ) 

вул. Василя Першина 

(Комсомольська), 24, 

ауд.101 

+38(06274) 22537 

+38(050) 983-17-93 

yelena77@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

mailto:priyom@donnuet.edu.ua
mailto:pk@donnu.edu.ua
mailto:Vikakotova24@gmail.com


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

державний педагогічний 

університет» 

11 ім. Артема 

багатопрофільний 

ліцей» Артемівської 

міської ради 

Донецької області 

понеділок -п’ятниця 

 9.00 - 17.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

 

 

14 Державний вищий заклад 

«Луганський державний 

медичний університет» 

Рубіжанська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

8 Рубіжанської 

міської ради 

Луганської області 

 

Огієнко Катерина 

Олександрівна 

 

93012,  

Луганська область,  

м. Рубіжне, 

вул. Будівельників, 32  

+38 (06453) 7-64-67 

+38(097) 554-66-36 

+38(063) 380-23-49 

amslg@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

 9.00 - 17.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

 

 

 

15 Таврійський національна 

університет імені В. І. 

Вернадського (Київ) 

Загальноосвітній 

навчальний заклад 

«Школа Екстернів»  

Скакун Юлія 

Володимирівна 

м. Київ, 

вул. Івана Кудрі, 33 

 

+38(096) 488-54-86 

+38(095) 186-61-26 

+38(063) 038-58-16 

044-529-05-16; 

crimea.tnu@gmail.com 

 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

8.30 - 18.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

  

16. ВП «Донецький коледж 

Луганського національного 

аграрного університету» 

Красногорівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

2 Мар’їнської 

районної  ради 

Донецької області» 

Саноян Анна 

Олександрівна, 

 

 

 

Михицька олена 

Юрыъвна 

м. Красногорівка,  

вул. Нахімова, буд. 2а, 

 

 

 

 м. Красногорівка, 

вул. Центральна, 15 

+38 (095) 50 25 714 

vpdonteh@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

8.00 - 14.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

mailto:amslg@ukr.net
mailto:crimea.tnu@gmail.com


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на базі яких створено освітні центри 

«ДОНБАС-УКРАЇНА» 
 

 

066 -370-84-95 

 

 

 

 

17 Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Донецький університет 

економіки та права» 

Гімназія «Сузір’я» 

Приватного вищого 

навчального закладу  

«Донецький 

університет 

економіки та права» 

Ракітіна 

Оксана Анатоліївна 

84507, 

Донецька обл.,  

м. Бахмут,  

вул. Некрасова, 1 

+38 (050) 836-08-04 

+38(0627) 48-12-88 

donuep-a@ukr.net 

Графік роботи центру: 

03.06.2019 по 27.09.2019 

понеділок -п’ятниця 

8.30 - 18.00 

 (вихідний – субота, неділя) 

 

 


