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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Керівникам навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти

Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Щодо особливостей вступу
до закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
у 2020-2021 навчальному році

Шановні колеги!

У зв’язку з початком вступної кампанії на «гарячу лінію» Міністерства 
освіти і науки надходять звернення громадян щодо вступу до закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році.

Інформуємо, що на офіційному вебсайті МОН у рубриці «Професійно- 
технічна освіта. Вступна кампанія» розміщена загальна інформація стосовно 
вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Внесено зміни до Типових правил прийому до закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 12.12.2019 № 1550, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 
2020 р. за № 196/34479), зокрема:

змінено термінологію (приведено у відповідність до Законів України «Про 
освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»);

доповнено перелік осіб, які мають право на здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти;

уточнено перелік документів для вступу з урахуванням положень Закону 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»;

уточнено умови зарахування дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю 
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

щ алідністю в Україні»;
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розширено перелік осіб для першочергового зарахування (додано призерів 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 
- членів Малої академії наук України).

Відповідно до п. 2.3. Типових правил прийому кожний заклад професійної 
(професійної) освіти розробляє та затверджує власні правила прийому на 
наступний календарний рік та обов’язково погоджує їх з департаментами 
(управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних 
адміністрацій.

Крім того, згідно з підпунктом 16 пункту 3 Розділу XII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про освіту» освітня діяльність за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що започаткована до 
набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за 
відповідною програмою з видачею диплома молодшого спеціаліста. Останній 
прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста проводився у 2019 році.

Звертаємо увагу, що на вебсайтах закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти повинна бути розміщена актуальна інформація для абітурієнтів 
(правила прийому, перелік професій (спеціальностей), за якими здійснюється 
підготовка, графік роботи приймальних комісій, контактна інформація (адреса, 
телефони, електронна пошта тощо).

Зважаючи на ситуацію в країні, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
в умовах адаптивного карантину, з дотриманням протиепідеміологічних заходів 
рекомендуємо приймальним комісіям організувати прийом документів до 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у такий спосіб:

безпосередньо від вступника (батьків та / або законних представників);
поштовим зв’язком;
в електронній формі (подається виключно заява на вступ).
Заяви (паперові та електронні) повинні реєструватися у відповідному 

журналі.
У 2020 році вступники мають право подавати документи у декілька 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Зарахування на навчання до 
закладу освіти можливе лише після надання оригіналів документів.

Щодо прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 
які за релігійними переконаннями відмовляються отримувати паспорт у вигляді 
ГО-картки по досягненню чотирнадцяти років, інформуємо.

За результатами наради за участю представників Міністерства освіти і 
науки України та Державної міграційної служби України досягнуто 
домовленостей щодо прийому від такої категорії осіб (їх законних 
представників) свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу 
Державної міграційної служби з підтвердженням громадянства України даної 
особи.



Для отримання довідки про підтвердження громадянства особа має 
звернутися до територіального органу Державної міграційної служби з 
відповідною заявою та наданням свідоцтва про народження. При цьому, особа не 
матиме права на отримання учнівського квитка, стипендії та документа про 
освіту без паспорта.

З повагою

Генеральний директор Ірина ШУМІК

Юрій Кравець 287-82-40


