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Керівникам закладів фахової
передвищої освіти
ДП «Інфоресурс»
Про прийом заяв та документів
вступників на основі
базової середньої освіти
Відповідно до абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу V Порядку
прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році,
затвердженого наказом МОН від 20 квітня 2022 року № 364, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за № 486/37822 (даліПорядок), прийом документів та заяв вступників на основі базової середньої
освіти закінчується 13 липня о 18:00 год.
Водночас, до Міністерства освіти і науки України надходять листи
окремих директорів закладів фахової передвищої освіти, які звертають увагу
на проблеми з доступом до мережі Інтернет в окремих регіонах та місцевостях
з урахуванням актуальної воєнно-політичної ситуації.
У зв’язку із зазначеним та з метою забезпечення права на здобуття
фахової передвищої освіти Міністерство освіти і науки України вважає
можливим подовжити прийом документів та заяв вступників на основі базової
середньої освіти до 18 години 14 липня 2022 року.
Принагідно зазначаємо, що відповідно до абзацу третього підпункту 1
пункту 1 розділу V Порядку додатковий набір для здобуття фахової
передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад
освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування
не пізніше 31 жовтня.
Згідно з абзацом шостим пункту 4 розділу IV 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 МОН від 1 березня 2021
року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р.
за № 505/36127, документи від заявника для вступу для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової
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середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються (другий етап) до
12:00 години 20 вересня.
Також звертаємо увагу, що Міністерство освіти і науки, як державний
замовник, готове розглянути звернення керівників закладів фахової
передвищої освіти про переведення на місця державного замовлення, в межах
доведеного закладу освіти обсягу, вступників з особливо небезпечних
територій, які подали документи та заяви після закінчення встановленого
строку їх подання (після 14 липня 2022 року).
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