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Міністерство освіти, молоді та спорту 

                                                                                         Номер  справи: MSMT-29772/2022-1 

Заходи загального характеру 

Прийомна процедура 

Міністерство освіти, молоді та спорту (далі тільки "міністерство") як компетентний 

адміністративний орган відповідно до положень § 5a Закону № 67/2022 Зб. про заходи в 

галузі освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим 

вторгненням військ Російської Федерації, в редакції пізніших приписів визначає: 

                                                                       І. 

(1) Іноземці відповідно до частини першої статті 1 закону «Про заходи у сфері освіти у 

зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ 

Російської Федерації» (надалі також «іноземець»), під час процедури прийому на 

навчання в середніх і вищих професійних школах в  навчальному році 2023/2024 

вступний іспит з чеської мови за власною заявою не складають, якщо він є складовою 

частиною вступного іспиту. Знання чеської мови, необхідної для навчання в даному 

напрямі навчання, школа перевірить шляхом співбесіди. 

(2) Іноземець має право на підставі заяви, що додається до заяви про здобуття середньої 

освіти, скласти письмовий тест єдиного вступного іспиту з освітньої галузі 

«Математика та її застосування» українською мовою. 

(3) Школа може проводити письмовий тест шкільного вступного іспиту для іноземців 

на підставі заяви, що додається до заяви про здобуття середньої освіти, українською 
мовою. Директор школи опублікує інформацію про те, чи школа дозволить це завдання 

виконати українською мовою разом із фактами згідно з § 60, пункт 2 і 3 Закону про 
освіту. У випадку галузі освіти з перевіркою талантових здібностей директор школи 
негайно приєднає це повідомлення до цих фактів. Якщо школа проводить письмовий 

тест вступного іспиту до школи з чеської мови, для іноземців час підготовки тесту 
збільшується на 25%, і вони мають право користуватися перекладним словником.  

 
(4) Разом із заявою згідно з абзацами 1, 2 або 3 заявник надає докази того, що він є 
іноземцем відповідно до § 1 абзацу 1 Закону про заходи в галузі освіти у зв’язку зі 

збройним конфліктом на території України внаслідок вторгнення військ Російської 
Федерації. 

 
                                                                      II. 
 

Цей захід загального характеру набирає чинності 27.10. 2022 року 
. 


