
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

10 червня 2022 року № 541 

 

 

ЗМІНИ 

до Типових правил прийому 

до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України 

 

1. У розділі I: 

1) пункт 1.1 після слів «та підпорядкування» доповнити словами 

«, окрім закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними 

умовами навчання»; 

 

2) пункт 1.2: 

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Особливості прийому на навчання до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 

отримання документа державного зразка про базову середню освіту або 

повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 

відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому 

для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території 

населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.». 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 

в абзаці третьому цього пункту слова «які прибули в Україну на 

навчання» виключити; 

 

3) абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції: 

«Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус 

закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до 

чинного законодавства України.»; 

 

4) пункт 1.4 викласти в такій редакції: 

«1.4. Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

здійснюється для здобуття: 
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професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований 

робітник»; 

спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої 

освіти «фаховий молодший бакалавр».»; 

 

5)  пункт 1.6 після слів «а також» доповнити словами «професійне 

(професійно-технічне) навчання,». 

 

2. У розділі II: 

1) пункт 2.3 після слів та цифр «не пізніше 01 грудня поточного року» 

доповнити словами «, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань 

освіти.»; 

 

2) у пункті 2.4:   

абзац другий викласти в такій редакції: 

«організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника 

(його батьків та/або законних представників) та/або через електронний 

кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для 

вступу;»; 

доповнити пункт після абзацу другого абзацом третім такого змісту: 

«визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу 

(паперова чи електронна);». 

У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати абзацами четвертим – 

восьмим; 

 

3) у пункті 2.5: 

абзац перший після слів «інформаційні стенди» доповнити словами      

«, на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників)»; 

в абзаці четвертому слова «освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні» 

замінити словами «освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-

професійний ступінь»; 

 

4) у пункті 2.6 слова «відповідно до затверджених у встановленому 

порядку робочих навчальних планів» виключити. 

 

3. Розділ III викласти у такій редакції: 

 

«ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу 

 

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття 

освіти, місце проживання, у: 

паперовій формі (особисто); 

електронній формі (через електронний кабінет). 
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3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього; 

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 

6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в 

окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість 

фотокарток); 

копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності); 

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

письмову згоду на обробку персональних даних. 

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної 

ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту 

відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної 

електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до 

документа).   

 

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком 

отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання 

розписки долучається до документів вступника. 

 

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається 

приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють 

консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги 

вступникам під час подання заяв в електронній формі.  

 

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до 

п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.»; 

 

4. У розділі IV: 

1) пункт 4.3 викласти в такій редакції: 

«4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану (особливого періоду): 

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує 

кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну 

професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами 
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співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій; 

вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання; 

заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права 

відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на 

умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації 

місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.». 

 

2) пункт 4.4 викласти в такій редакції:  

  «4.4. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти.  

Зарахування осіб на навчання для здобуття спеціальностей за освітньо-

професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший 

бакалавр» здійснюється на підставі диплома кваліфікованого робітника. 

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. 

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебсторінці) закладу професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше 

наступного дня після прийняття відповідного рішення. 

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення 

кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, 

умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту.». 

 

5. У пункті 5.2 розділу V: 

в абзаці другому слова «загальноосвітнього закладу освіти III ступеня» 

замінити словами «закладу загальної середньої освіти»; 

в абзаці третьому слова «загальноосвітнього закладу освіти II ступеня» 

замінити словами «закладу загальної середньої освіти»; 

в абзаці сьомому слова «і вступають до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними 

професіями (спеціальностями)» замінити словами «і вступають до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший 

бакалавр.»; 

абзац восьмий виключити. 

 

6. У розділі VI: 

1) пункт 6.1 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6.2 - 6.5 вважати відповідно пунктами 6.1 - 6.4; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
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2) у пункті 6.4: 

після слів «Типових правил» слова «закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та 

підпорядкування» виключити. 

 

 

Генеральний директор 

директорату професійної освіти 

 

 

          Ірина ШУМІК 

 

 

      


