
Нормативно-правове забезпечення діяльності  

закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

 
Закони України 

від 05.09.2017 

№ 2145-VIII 

Про освіту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

від 10.02.1998  

№ 103/98-ВР 

Про професійну (професійно-технічну) освіту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр#top  

від 16.01.2020 

№ 463-IX 

Про повну загальну середню освіту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text  

від 26.04.2001  

№2402-III 

Про охорону дитинства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2402-14#Text  

від 13.01.2005 

№ 2342-IV 

 

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text  

 

Постанови Кабінету Міністрів України 
від 07.06.1999 

№ 992  

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого 

навчання та виробничої практики 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-п#Text  

від 12.07.2004 

№ 882 

Питання стипендіального забезпечення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-п#Text  

від 10.07.2019 

№ 636 

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-п#Text  

від 27.08.2010 

№ 784 

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-

технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним 

замовленням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2010-п#Text  

від 14.06.2000 

№ 963 

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п#Text  

від 12.07.2015 

№ 645 

Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного 

зразка і додатки до них 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-п  

від 27.08.2010 

№ 796 

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п#Text  

від 11.03.2020 

№ 211 

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п#Text  

 

накази Міністерства освіти і науки України 
від 14.05.2013  

№ 499 

Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text  

від 30.05.2006  

№ 419 

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах 
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 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text  

від 31.12.1998 

№ 201/469 

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99#Text  

від 12.12.2019  

№ 1552 

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-20#Text  

від 13.04.2011  

№ 329 

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів  

(вихованців) у системі загальної середньої освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text  

від 14.06.2001 

№ 459 

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень 

учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних 

навчальних закладах 

http://ru.osvita.ua/legislation/proftech/3305/  

від 01.02.2013  

№ 72/78 

Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 

закладів за станом здоров’я 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-13#Text  

від 17.03.2015  

№ 306 

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у 

навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15#Text  

від 26.12.2017  

№ 1669 

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text  

від 28.12.2019  

№ 1646 

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text  

від 26.02.2020 

№ 293 

Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-

zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti  

 

Накази департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації 
від 11.01.2019 

№ 09 

Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області 

від 02.04.2020 

№ 82 

Про окремі питання виявлення та протидії булінгу в системі освіти Київської 

області 

від 11.03.2020 

№ 64 

Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх типів 

та форм власності 

https://www.kyiv-

oblosvita.gov.ua/images/doc/2020/04/25.03/64_наказ_ДОН_2020.pdf  
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