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Керівникам закладів фахової
передвищої та вищої освіти
Щодо деяких питань організації вступної кампанії

Шановні колеги!
У зв’язку із запровадженням карантину відповідно до Указу
Президента України №103/2020 строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020
році було перенесено на травень-липень 2020 року, що призвело до того,
що випускники поточного року, які планують продовжити своє навчання
за наступним ступенем освіти, не встигають отримати відстрочку від
призову та підлягають призову на строкову військову службу.
Інформуємо, що відповідно до пункту 5 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 179-р призов громадян
України віком 18-19 років проводиться за їх бажанням (за письмовою
заявою).
З метою забезпечення конституційних прав громадян України віком
від 20 років на здобуття наступного ступеня освіти Міністерство освіти і
науки України рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти
здійснювати попередню реєстрацію таких вступників (за їх зверненнями).
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Попередня реєстрація здійснюється для зазначених вступників, які
мають підстави для здобуття наступного рівня освіти відповідно до Умов
прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 року № 1285,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №
1192/34163 та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.10.2019 року № 1350, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332. Підставами для
попередньої реєстрації вступника, зокрема, є реєстрація для складання
зовнішнього

незалежного

оцінювання

у

2020

році

або

наявність

сертифікатів за попередні роки (для тих конкурсних пропозицій, вступ на
які передбачає наявність сертифікатів ЗНО), реєстрація для складання
єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування
у 2020 році (для тих конкурсних пропозицій, вступ на які передбачає
наявність результатів ЄВІ/ЄФВВ) тощо.
За результатами попередньої реєстрації рекомендуємо надавати
вступникам, які відповідно до Указу Президента України №103/2020
підлягають призову, відповідні довідки (за формою, визначеною закладом
освіти) про факт такої реєстрації та подальші наміри щодо участі в
конкурсному відборі на вступ до закладу фахової передвищої або вищої
освіти.
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