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

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

Про запровадження вхідного 
контролю для підготовки осіб 
за робітничими професіями

Відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну 
освіту» та з метою підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти, 
сприяння навчанню і розвитку особистості протягом життя, оптимізації строків 
навчання був розроблений та затверджений Порядок проведення вхідного 
контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за 
програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно- 
технічних навчальних закладів, що затверджений наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06.06.2014 № 688, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 07 липня 2014 року за № 743/25520 (далі - Порядок).

Упродовж 2017 року з метою оцінки результативності впливу даного 
регуляторного акта буде проводитись базове, повторне та періодичне 
відстеження ефективності його впровадження.

Зазначаємо, що організація навчання за програмами перепідготовки і 
підвищення кваліфікації запроваджується з метою оптимального використання 
часу і фінансових ресурсів, що базуються на результатах неформального та/або 
формального професійного навчання, у тому числі виробничого досвіду, і 
рівнозначно поєднують державні вимоги до професійної освіти за потребами 
громадян, роботодавців, суспільства. Вхідний контроль встановлює 
відповідність професійного рівня особи кваліфікаційним вимогам до робітничої 
професії, що враховує раніше набуті професійні знання, вміння та навички.

Запровадження вхідного контролю надає можливість навчальним 
закладам скоротити термін навчання, оптимізувати навчально-виробничий 
процес, скорегувати зміст навчальних планів і програм з метою уникнення
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дублювання навчального матеріалу, затвердження індивідуальних графіків 
навчання та сприятиме реалізації принципу навчання впродовж життя.

Процедура вхідного контролю здійснюється виключно на добровільних 
засадах.

З огляду на вищезазначене, рекомендуємо активізувати роботу щодо 
надання консультативної та методичної допомоги професійно-технічним 
навчальним закладам незалежно від форм власності та підпорядкування у 
запровадженні вхідного контролю при започаткуванні навчання за програмами 
перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями.

Заступник Міністра Павло Хобзей

Мірошниченко, 287-82-13 
Ганущак, 287-82-40


