
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат професійної освіти

бульвар Тараса Шевченка, 16 м. Київ, 01601, тел. (044) 287-82-06, e-mail: prof@mon.gov.ua
____________________________________________________________________________________________

Навчально-методичні (науково-
методичні) центри (кабінети) 
професійно-технічної освіти

Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Про надання інформації щодо готовності
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти розпочати освітній процес

Шановні колеги!

Відповідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

Листом Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 р. № 1/3276-22 
було рекомендовано припинити освітній процес в усіх закладах освіти та 
оголосити канікули на два тижні, тобто з 25 лютого по 11 березня 2022 року. 

З метою відновлення освітнього процесу у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти з 14 березня 2022 року просимо провести 
опитування керівників закладів та надати інформацію за встановленими 
формами.

1. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких 
створено електронні платформи для дистанційного навчання та які мають 
можливість його організувати, у тому числі для здобувачів освіти інших 
закладів П(ПТ)О

Область Кількість 
закладів 
П(ПТ)О, всього

Назва закладу 
П(ПТ)О, який має 
платформу

Професії Курс Посилання на 
платформу



2. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
готові розпочати освітній процес у змішаному форматі (очно, дистанційно):

область Кількість 
закладів 
П(ПТ)О, 
всього

Назва закладу 
П(ПТ)О, які 
готові розпочати 
освітній процес

професії курс очно дистанційно

+ (-) + (-)

3. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
технічно не можуть розпочати освітній процес:

область Кількість 
закладів 
П(ПТ)О, 
всього

Назва 
закладу 
П(ПТ)О

професії курс Кількість 
осіб

Вказати причину 
(бойові дії, 
переїхали 
педпрацівники, 
переїхали діти 
тощо)

4. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
мають вільні місця для зарахування (прикріплення) учнів на навчання:

область Кількість 
закладів 
П(ПТ)О, 
всього

Назва 
закладу 
П(ПТ)О

професії курс Кількість 
вільних місць в 
межах 
ліцензійного 
обсягу для 
зарахування 
учнів на 
навчання

Інформацію просимо направляти до 10 березня 2022 року на електронні 
адреси: viktoria.karbysheva@gmail.com та vika_dzhus@ukr.net.

З повагою

Генеральний директор                                                                    Ірина ШУМІК
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