МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У
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ЗБІРНИК
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
станом на 01.07.2022

Дніпро
2022

ПОРАДИ
з використання збірника
Формування правового поля – одне з найбільш актуальних завдань
функціонування, розвитку та реформування будь якої галузі. Для системи
професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О першочергове значення
має створення і впровадження сучасної законодавчо-нормативної бази на всіх рівнях
її функціонування, забезпечення неперервної освіти, запровадження на всіх рівнях
державних освітніх стандартів, створенням надійного правового, соціального та
економічного захисту і стимулюванням розвитку закладів професійної (професійнотехнічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О).
Навчально-методичним
центром
професійно-технічної
освіти
у
Дніпропетровській області здійснено комплексний аналіз чинної нормативно
правової бази освітнього процесу, фінансового, матеріально технічного і кадрового
забезпечення функціонування діяльності П(ПТ)О та підготовлено «Збірник
законодавчих, нормативно-правових актів в діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти» (далі – Збірник)
У Збірнику наведено перелік діючих законодавчих і нормативно-правових
актів, які систематизовані у десяти розділах і сформовані з метою їх використання
для прийняття управлінських рішень: для загального користування; формування
трудового потенціалу; управління ЗП(ПТ)О; організації освітнього та виховного
процесу; кадрові питання; охорони праці та безпека життєдіяльності учасників
освітнього процесу; організація дозвільних та контрольних функцій в ЗП(ПТ)О;
фінансування системи П(ПТ)О, діловодство; особливі умови функціонування
ЗП(ПТ)О під час епідемії коронавірусу та воєнного стану.
В Збірник увійшло більше 400 законодавчих та нормативно-правових актів, в
тому числі майже 50 Законів та указів Президента України, біля 130 актів Кабінету
Міністрів України, більше 200 наказів і листів Міністерства освіти і науки України, а
також інших центральних органів виконавчої влади.
Матеріали збірника оновлюються станом на 01.07. та 01.01. щорічно.
В I півріччі 2022 року було скасовано та втратили чинність 32 законодавчих і
нормативно-правових актів, прийнято – 95.
Збірник підготовлено для практичного використання керівниками, педагогами
і майстрам виробничого навчання ЗП(ПТ)О.
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Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ „Про повну загальну середню освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
Закон України від 06.06.2019 № 2745-VІІІ "Про фахову передвищу освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
Закон України від 14.10.1992 №2694-ХІІ "Про охорону праці"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 2 жовтня 2012 року
№ 5403-VI (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
Закон України від 09.04.2015 № 319-VIII
«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі
відкритих даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-19
Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI
«Про захист персональних даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
Указ Президента України 25.06.2013 № 344/2013
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
Указ Президента України від 08.11.2019 №837/2019
«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019
Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926
"Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (поточна редакція)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926/2010
Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
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відкритих даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1002
Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійнотехнічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 12 червня 2020 р. № 471
Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text
Розпорядження КМУ від 10.06.2020 № 656-р
Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального
замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r
Лист МОН No 1/9-433 від 28.08.21 року
Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022
навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83895/
Наказ МОН No 1182 від 05.11.2021 року
Про затвердження Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodologiyi-ta-kriteriyiv-provedennya-gendernogoauditu-zakladiv-osviti
Лист МОН No 1/9-433 від 28.08.21 року
Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022
навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83895/
Наказ МОН No 1182 від 05.11.2021 року
Про затвердження Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodologiyi-ta-kriteriyiv-provedennya-gendernogoauditu-zakladiv-osviti
Наказ Державної служби якості освіти України від 11.04.2022 № 01-10/39
«Про затвердження Орієнтовного переліку документів, що є предметом аналізу діяльності
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних
підрозділів з питань освіти»
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-derzhavnoi-sluzhbi-yakosti-osviti-69/
Закон України від 19 червня 2022 року № 2312-IX
Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо
окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення
економіки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2312-20#Text
Закон України від 14 квітня 2022 року № 2196-IX
Про внесення змін до статті 23 Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову
службу під час мобілізації деяких категорій громадян
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2196-20#Text
Постанова КМУ від 21 червня 2022 р. № 704
Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2022-%D0%BF#Text
Закон України № 2157-ІХ від 24.03.2022
"Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text
Наказ МОН No 278 від 30.03.2022 року
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 No З «Про деякі
питання проведення сертифікації в 2022 році»
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/6bf/722/6246bf722b174941745311.pdf

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО
РОБІТНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР
"Про професійну (професійно-технічну) освіту" (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 12.01.2012 № 4312- VI
«Про професійний розвиток працівників»
(із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI
(із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»
від 22 червня 2012 року № 5026-VI (зі змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 15 вересня 1999 року
№ 1045-XIV (зі змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
Закон України від 01.07.1993 № 3356-ХІІ
"Про колективні договори і угоди"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
Закон України від 03.03.1998 N137/98-ВР
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80
Закон України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20 листопада 2012 року № 5499-VI
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17#Text
Закон України від 02.09.2008 № 345-VI
«Про підвищення престижності шахтарської праці»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17
«Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
“Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року» (схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80
«План заходів на 2020-2027 роки щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у
сфері професійної (професійно-технічного) освіти" Сучасна професійна (професійно-технічну)
освіту "на період до 2027 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2020 № 508-р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80
«Концепція підготовки фахівців з дуальної формі отримання освіти», затверджена
розпорядженням КМУ від 19 вересня 2018 № 660-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80
«План заходів щодо реалізації Концепції підготовки фахівців з дуальної формі отримання
освіти», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 № 214-р;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80
Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 «Про затвердження Порядку формування державного
замовлення на перепідготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищенню кваліфікації та перепідготовку кадрів» (редакція
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF
Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 26.03.2001 № 127/151
(поточна редакція)
«Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01
Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 27.12.2006 № 500/861
«Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на
виробництві»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0032-07
Спільний наказ Мінсоцполітики України та МОН України від 15.09.2017 №1482/1277
«Про затвердження змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації зареєстрованих безробітних», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
09.10.2017 №1238/31106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1238-17#Text

18. Наказ МОН України від 16.05.2006 №373
«Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».
https://ips.ligazakon.net/document/MUS4313
19. Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, затверджений
пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України від 2 червня 202 1р. № 576
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2021-%D0%BF#Text
20. Положення про реєстр кваліфікацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
16.06.2021 № 620
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#Text
21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про
кваліфікаційний центр» від 22.04.2021 № 452, який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 17 червня 2021 р. за № 804/36426;
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36426.html
https://ips.ligazakon.net/document/RE36426?an=1
22. Наказ МОН України від 12.04.2021 № 411
Про модернізацію програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань
освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-modernizaciyu-programnogo-zabezpechennya-yedinoyi-derzhavnoyielektronno
23. Лист МОН України від 14.06.2021 № 1/9-311
Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82827/
24. Наказ МОН України від 28.04.2021 № 481
Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine» у 2021 - 2022 роках
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-profesijnoyimajsternosti-worldskills-ukraine-u-2021-2022-rokah
25. Наказ МОН України від 16.02.2021 № 204
Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhen-pro-reyestri-yedinoyi-derzhavnoyielektronnoyi-bazi-z-pitan-osviti
26. Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року
Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року
http://osvita.ua/legislation/other/81510/
27. Указ Президента України №211/2021 від 27 травня 2021 року
Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти
https://president.gov.ua/documents/2112021-38993
28. Постанова КМУ № 1391 від 28.12.2021 року
Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат
за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85333/
29. Наказ МОН No 9 від 05.01.2022 року
Про підготовку до проведення у 2022 році вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/85313/
30. Постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 769
Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769-2022-%D0%BF#Text
31. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 329-р
Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального
замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2022-%D1%80#Text
32. Наказ МОН №273 від 26.03.2022
"Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти України"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0437-22#Text

33. Наказ МОН №587 від 23.06.2022
"Про організацію роботи консультативних телефонів Міністерства освіти і науки "Вступна
компанія 2022 року"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62b/595/303/62b5953038e03766950653.pdf

III. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
1.
2.
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Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну)
освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Постанова КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1002
Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійнотехнічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF
Розпорядження від 10.06.2020 № 656-р
Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r
Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 831-р
«Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної)
освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2017-%D1%80
Постанова КМУ від 22 липня 2015 р. № 645
Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і
додатки до них
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 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-%D0%BF
Розпорядженні КМУ від 24.07.2019 № 587-р
«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної
(професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад
Дніпропетровської області»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2019-%D1%80
Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314
«Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF
Постанова КМУ від 03.06.1999 № 956 (поточна редакція)
«Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF
Постанова КМУ від 13.07.2011 № 752
«Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2011-%D0%BF
Постанова КМУ від 03.09.2008 № 777
«Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF
Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882
«Питання стипендіального забезпечення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF
16. Постанова КМУ від 08.06.2005 №436
"Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і
учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх
випускниками»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2005-%D0%BF
17. Постанова КМУ від 08.11.2017 № 918
«Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах,
установах»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2017-%D0%BF
18. Постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 116
Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких
звільняються від обкладення податком на додану вартість
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2011-%D0%BF#n11
19. Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
20. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 811
Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів
про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
21. Розпорядження КМУ від 12.06.2013 № 499-р
«Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2013-%D1%80
22. Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
23. Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Міністерства
соціальної політики від 20.04.2012 № 488/225
«Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки
кваліфікацій»
Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій |
LIGA:ZAKON
24. Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійнотехнічних навчальних закладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом
МОН України від 27.10.1999 №370. (поточна редакція)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-99
25. Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013 № 886
«Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється
підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими
професіями»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13
26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499
«Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійнотехнічної) освіти України» (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#n15
27. Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти,
затверджене наказом МОН України від 20.06.2000 № 225. (поточна редакція)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-00
28. Наказ МОН України від 06.12.2010 № 1204 «Про затвердження Типових штатних
нормативів професійно-технічних навчальних закладів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11
29. Наказ МОН від 23.03.2005 № 178
«Про затвердження Примирного положення про порядок звітування керівників

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед
педагогічним колективом та громадськістю»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1feb5e6278b.pdf
Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. №170 (поточна редакція)
Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF
Постанова КМУ від 17.07.2019 № 998
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника
державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-19#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1/11-13000
«Щодо надання роз’яснень стосовно призначення директорів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти»
http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/1_11-13000.pdf
Наказ МОН від 10.10.2018 № 1082
«Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста в 2019 році»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-18
Наказ МОН від 10.12.2003 № 811
«Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів
про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх
карток»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
Наказ МОН від 02.04.2015 № 387
«Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійнотехнічну освіту державного зразка»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15
Наказ МОН від 21.06.2016 № 697
«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної
освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції (на період її проведення)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01
липня 2016 р за №907/29037 (текущая редакция — Принятие судебного решения от
17.05.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16?lang=ru
Наказ МОН України від 09.06.2017 № 838
"Деякі питання організації правової роботи"
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-06-16/7599/nmo-838.pdf
Наказ МОН України від 26.06.2017 № 929
"Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"
http://osvita.ua/legislation/other/56442/
Наказ МОН України від 31.08.2017 № 1243
"Про деякі питання категоріювання об’єктів інформаційної діяльності та обстеження
середовищ функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Єдина державна
електронна база з питань освіти (серверна частина)"
http://osvita.ua/legislation/other/57387/
Наказ МОН від 04.10.2017 № 1349
«Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за професіями
загальнодержавного значення»
http://osvita.ua/legislation/proftech/58362/
Наказ МОН від 15.11.2017 № 1483
«Про затвердження Плану заходів з реалізації Положення про Єдину державну
електронну базу з питань освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1474-17
Лист МОН України від 23.05.14 року № 1/9-263
"Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню
освіту"

http://osvitaua/legislation/Ser_osv/41346/
43. Лист МОН України від 09.02.2018 р. № 1/11-1467
«Щодо документів, які посвідчують особу»
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/59460/
44. Лист МОН України від 20.06.2018 № 1/9-399
«Щодо середнього балу документа про повну загальну середню освіту»
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-20062018-19-399-shodo-serednogo-baladokumenta-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu
45. Наказ МОН від 05 травня 2015 року № 504
Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
46. Спільний Наказ МОН України та Міністерства юстиції України від 19.12.2013 №
1794/2691/5
«Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій
установі закритого типу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13#Text
47. Наказ МОН і Мінюсту від 12.06.2018 № 631/1824/5
“Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній
виховній установі”.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-18
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.1998 р. № 65 (поточна редакція)
«Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
49. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117
«Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
51. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392
"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
52. Постанова КМУ від 17.04.2019 № 331
Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в
закладах професійної (професійно-технічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF
53. Наказ МОНУ від 22.05.2018 року №509
Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
54. Наказ МОН від 02.04.2015 №387
Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійнотехнічну освіту державного зразка
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15
55. Наказ МОН від 15.05.2013 № 511
Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної
освіти з конкретних робітничих професій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0832-13
56. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності
закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання
від 5 листопада 2020 року № 990-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-20#top
57. Закон України від 05.11.2020 № 978-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту не-

залежності та суверенітету України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#Text
58. Лист МОН № 1/9-657 від 26.11.2020
Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну
(професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
http://osvita.ua/legislation

59. Лист МОН України від 26.11.2020 № 1/9-657
Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну
(професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-otrimannya-dozvolu-na-formuvannya-zamovlennya-dokumentiv-proprofesijnu-profesijno-tehnichnu-osvitu-v-yedinij-derzhavnij-elektronnij-bazi-z-pitan-osviti

60. Наказ МОН № 1132 від 11.09.2020 року
Про проведення у 2020/2021 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76716/

61. Наказ МОН України від 18.11.2020 № 1429
Про затвердження Алгоритму прийняття та розгляду в Міністерстві освіти і науки
України повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-algoritmu-prijnyattya-ta-rozglyadu-v-ministerstviosviti-i-nauki-ukrayini-povidomlen-pro-mozhlivi-fakti-korupcijnih-abo-povyazanih-z-korupciyeyupravoporushen-inshih-porushen-zakonu-ukrayini-pro-zapobigannya-korupciyi

62. Наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205
Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
63. Указ Президента України № 223/2021 від 02.06.21 року
Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту
https://www.president.gov.ua/documents/2232021-39077
64. Указ Президента України № 130/2021 від 30.03.21 року
Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти
https://www.president.gov.ua/documents/1302021-38149
65. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік
Розпорядження КМУ № 276-р від 24.03.2021 року
http://osvita.ua/legislation/other/82183/
66. Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово
окупованій території
Наказ МОН № 271 від 01.03.2021 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82362/
67. Наказ МОН України від 23.06.2021 № 705
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення наглядової (піклувальної)
ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти
МОН України
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-stvorennyanaglyadovoyi-pikluvalnoyi-radi-zakladu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti
68. Лист МОН України від 10.06.2021 № 1/9-303
Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів освіти з державної у комунальну
власність
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladiv-osviti-zderzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist
69. Лист МОН України від 09.06.2021 № 1/9-301
Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти з державної у комунальну власність
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladivprofesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-z-derzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist

70. Наказ МОН України від 23.03.2021 № 353
Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на
2021-2023 роки
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-antikorupcijnoyi-programi-ministerstva-osvitii-nauki-ukrayini-na-2021-2023-roki
71. Постанова КМУ № 29 від 20.01.2021 року
Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери
http://osvita.ua/legislation/other/79477/
72. Постанова КМУ № 67 від 03.02.2021 року
Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти
https://osvita.ua/legislation/other/80046/
73. Наказ МОН № 457 від 23.04.2021 року
Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82349/
74. Лист МОН № 1/9-236, лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 025/344 від 06.05.21 року
Щодо проблем, що виникають у територіальних громадах областей у зв'язку із
зменшенням розміру надбавки за престижність праці для педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82401/
75. Лист МОН № 1/11-3775 від 26.05.2021 року
Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82671/
76. Наказ МОН № 466 від 26.04.2021 року
Про документи про фахову передвищу освіту
http://osvita.ua/legislation/faxova-peredvyshha-osvita/82839/
77. Наказ МОН № 1266 від 24.11.2021 року
Про організацію роботи з підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту
«Створення Центрів професійної досконалості»
http://osvita.ua/legislation/proftech/85181/
78. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійнотехнічної) освіти на 2022-2027 роки,
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1619-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-%D1%80#Text
79. Лист МОН No 1/22048-21 від 16.12.21 року
Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 30 вересня 2021 року No 1049 (зі змінами) та
від 10 грудня 2021 року No 1341
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85236/
80. Лист МОН №1/3743-22 від 30.03.2022
"Про формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в
Єдиній державній електронній базі з питань освіти"
https://drive.google.com/file/d/11qJNG9M_v6_USgcHHuaQMw46pnH_zvM-/view

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
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Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
Закон України від 04.02.1998 №74/98–ВР «Про Національну програму інформатизації»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
Постанова КМУ від 26.11.2011 № 1341
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200
"Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n452
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 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-%D0%BF
Указ Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004
"Про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед
учнів професійно-технічних навчальних закладів"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562/2004
Постанова КМУ від 01.03.2017 № 115
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF
Постанова КМУ від 10.07.2019 р. №636
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 7 червня 1999 р. N 992 (поточна редакція)
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-%D0%BF
Наказ МОН України від 09.06.2017 № 827
"Про постійне використання програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної
електронної бази з питань освіти"
https://ips.ligazakon.net/document/MUS28555
Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
Наказ МОН України від 13.10.2010 № 947 (поточна редакція)
„Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників в ПТНЗ"
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0947290-10
Наказ МОН від 29.04.2020 № 574
Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів
і STEM-лабораторій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20
Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України, затверджене
наказом МОН України, АПН України від 30.05.2003 №334/31. (поточна редакція)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v4_31290-03/sp:wide
Наказ МОН України від 10.04.2018 № 408
«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60645/
Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що
здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, затверджене
наказом МОН України від 10.07.2006 №527
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1012-06
Лист МОН України від 22.05.2018 № 1/9-330
«Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти»
http://nmc-pto.volyn.ua/images/236.pdf
Наказ МОН від 12.12.2000 № 582 (поточна редакція)
«Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00
Наказ МОН України від 27.06.2013 № 856
«Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр
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(кабінет) професійно-технічної освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1189-13
Наказ МОН України від 16.07.2015 № 768 (поточна редакція)
«Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0768729-15
Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування та випадки
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/
Наказ МОН України 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
Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486
«Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя
дитини у 2018/2019 навчальному році» https://www.schoollife.org.ua/pro-deyaki-pytannyaorganizatsiyi-v-zakladah-osvity-vyhovnoyi-roboty-shhodo-bezpeky-i-blagopoluchchya-dytyny-u2018-2019-navchalnomu-rotsi/
Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545
«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/545-2017-%D0%BF
Лист МОН України від 18.05.2012 № 1/9-384
«Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-384736-12
Наказ МОН України від 14.06.2013 № 768 (поточна редакція)
«Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими
освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0768729-13#n13
Наказ МОН від 25.04.2013 № 466
«Про затвердження Положення про дистанційне навчання»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
Наказ МОН від 12.12.2019 № 1552
«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійнотехнічної) освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-20
Наказ МОН України від 23.06.2017 № 916
"Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітників"
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0916729-17
Наказ МОН України від 14.06.2012 № 694
«Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням)
професійно-технічного навчального закладу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-12
Наказ МОН від 29 квітня 2020 року № 574
«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних
кабінетів і SТЕМ-лабораторій»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73528/
Наказ МОН України від 09.06.2017 № 827
"Про постійне використання програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної
електронної бази з питань освіти"
https://ips.ligazakon.net/document/MUS28555
Наказ МОН від 15.11.2017 № 1484
«Про видання підручників для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017
році»
Про видання підручників для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017
році – Освіта.UA (osvita.ua)
Наказ МОН від 07.12.2018 № 1369
Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#n10
Наказ МОН від 11.12.2015 № 1277
Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-16
Наказ МОН від 07.11.2000 № 522
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00
Наказ МОН від 12.12.2000 № 582
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00
Наказ МОН від 15.02.2018 № 148 із змінами (наказ МОН № 393 від 12.03.2020)
Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів на 2019-2023 роки
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59579/
Наказ МОН від 03.06.2013 № 669
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед
майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-13
Наказ МОН від 16.07.2019 № 984
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0908-19
Наказ МОН від 22.09.2011 N 1099
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
Наказ МОН від 01 листопада 2013 року № 1541
Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13
Наказ МОН від 14.06.2012 № 694
Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням)
професійно-технічного навчального закладу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-12
Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 925
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/925-2016-%D0%BF
Спільний наказ МОН та Мінпраці та соцполітики України 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
Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013 № 886
«Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження
результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (поточна
редакція)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13
Наказ МОН від 06.06.2014 № 688
«Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб,
які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до
професійно-технічних навчальних закладів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0743-14
Спільний наказ МОН та Мінсоцполітики України від 16.12.2013 № 875/1776
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0003-14
Наказ МОН України від 26.04.2012 № 522
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів
професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу»
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS18112.html
Постанова КМУ від 14.11.2018 № 952
«Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952-2018-%D0%BF#Text

54. Наказ МОН від 07 грудня 2018 року №1369
«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
55. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 729
«Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення
кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729-2013-%D0%BF
56. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 р. № 446
«Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2014-%D0%BF
57. Наказ Мінпраці та МОН від 31.12.1998 р. № 201/3417
«Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які
здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1
березня 1999 р. Pа № 124/3417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99
58. Наказ МОН від 26.01.2011 № 59
«Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого
навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059736-11
59. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОН України від 09.04.2002
№187/243
«Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної
технології»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02
60. Наказ МОНУ від 06.08.2019 № 1077
"Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
2019/2020 н.р."
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65446/
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/5d4d28cdac65b918761478-stysnuto.pdf
61. Наказ МОНУ від 13.04.2011 року № 329
"Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти" (9-11 класи)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
62. Наказ МОНУ від 12.12.2019 №1551
Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної)
освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20
63. Розпорядження КМУ № 1233-р від 09.10.2020 року
Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання на період до 2025 року
http://osvita.ua/legislation/other/76974/
64. Наказ МОН № 1210 від 30.09.2020 року
Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76808/
65. Лист МОН України від 13.11.2020 № 1/9-626
Щодо організації освітнього процесу
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu
66. Наказ МОН №1468 від 26.11.2020 року
Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77662/
67. Наказ МОН № 1175 від 24.09.2020 року
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
2020/2021 навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76796/
68. Лист МОН № 1/9-445 від 17.08.2020
Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у
2020-2021 навчальному році
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-
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tehnichnoyi-osviti-u-2020-2021-navchalnomu-roci
Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1509
Деякі питання проведення XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-xxi-mizhnarodnogo-konkursu-zukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika
Лист МОН України від 15.12.2020 № 1/9-694
Щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021
навчальному році
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-z-navchalnihpredmetiv-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист МОН України від 16.12.2020 № 1/9-697
Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08
січня 2021 року
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijnotehnichnoyi-osviti-z-08-sichnya-2021-roku
Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року
Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року
http://osvita.ua/legislation/other/81510/
Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
Наказ Мінекономіки від 03.02.2021 № 210 Про затвердження професійного стандарту "Кухар"
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c242a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ Мінекономіки від 09.02.2021 № 248 Про затвердження професійного стандарту „Оглядачремонтник вагонів”
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c242a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ Мінекономіки від 24.02.2021 № 380 Про затвердження професійного стандарту
“Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій"
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c242a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ Мінекономіки від 02.03.2021 425 Про затвердження професійного стандарту “Токар”
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c242a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Лист МОН України від 27.04.2021 № 1/9-218
Про організоване завершення 2020/2021 навчального року
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizovane-zavershennya-20202021-navchalnogo-roku
Наказ МОН України від 04.02.2021 № 142
Про затвердження переліку професій для розроблення стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти на основі компетентнісного підходу в 2021 році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-profesij-dlya-rozroblennya-standartivprofesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-v-2021-roci
Наказ МОН України від 27.05.2021 № 575
Про утворення Конкурсної комісії з конкурсного відбору підручників (посібників) для
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-konkursnoyi-komisiyi-z-konkursnogo-vidborupidruchnikiv-posibnikiv-dlya-zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2021-roci
Наказ МОН України від 19.05.2021 № 555
Про проведення конкурсного відбору підручників та посібників для здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти у 2021 році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-pidruchnikiv-ta-posibnikiv-dlyazdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2021-roci
Лист МОН України від 18.05.2021 № 1/9-260
Щодо методичних рекомендацій (укладання договору ДУО)
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij
Наказ МОН України від 05.05.2021 № 498
Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-u-2022-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-
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ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Наказ МОН України від 22.02.2021 № 245
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії
«Електромонтер контактної мережі»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-zprofesiyi-elektromonter-kontaktnoyi-merezhi
Наказ МОН України від 17.02.2021 № 216
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennyastandartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom
Наказ МОН України від 17.02.2021 № 214
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії «Оператор з
ветеринарного оброблення тварин»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3profesiyi-operator-z-veterinarnogo-obroblennya-tvarin
Наказ МОН України від 04.02.2021 № 142
Про затвердження переліку професій для розроблення стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти на основі компетентнісного підходу в 2021 році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-profesij-dlya-rozroblennya-standartivprofesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-v-2021-roci
Наказ МОН України від 05.01.2021 № 22
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії «Оператор
технологічних установок»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3profesiyi-operator-tehnologichnih-ustanovok
Наказ МОН України від 05.01.2021 № 23
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Контролер
у банку»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-zprofesiyi-kontroler-u-banku
Наказ МОН України від 05.01.2021 № 24
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії
«Обмотувальних елементів електричних машин»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3profesiyi-obmotuvalnih-elementiv-elektrichnih-mashin
Наказ МОН № 273 від 03.03.2021 року
Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують
здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/81538/
Постанова КМУ № 184 від 10.03.2021 року
Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”
http://osvita.ua/legislation/other/81371/
Наказ МОН № 404 від 02.04.2021 року
Про утворення робочої групи з розроблення проєкту Державного стандарту профільної
середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82350/
Лист МОН № 1/9-188 від 07.04.21 року
Щодо освітніх програм
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82239/
Постанова КМУ № 409 від 14.04.2021 року
Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
http://osvita.ua/legislation/other/82351/
Наказ УЦОЯО № 66 від 23.04.2021 року
Про затвердження Графіка проведення у 2021 році додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/other/82313/
Лист МОН № 1/11-2152 від 30.03.21 року
Інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення Конкурсною комісією відбору підручників
та посібників
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82148/

98. Наказ МОН № 95 від 22.01.2021 року
Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/79997/
99. Наказ МОН № 779 від 07.07.2021 року «Про видання підручників та посібників для здобувачів
професійної (професійно-технічної) освіти за кошти державного бюджету у 2021 році»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0779729-21#Text
100. Наказ МОН № 783 від 08.07.2021 року
Про видання підручників рельєфно-крапковим та збільшеними шрифтами для осіб з
особливими освітніми потребами за кошти державного бюджету у 2021 році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83022/
101. Наказ МОН12.07.2021 № 795
Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" модельним
навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0795729-21#n9
102. Лист МОН № 1/9-362 від 16.07.21 року
Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та
учнівської молоді ціннісних життєвих навичок
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-vihovnogo-procesu-u-20212022-n-r-shodoformuvannya-v-ditej-ta-uchnivskoyi-molodi-cinnisnih-zhittyevih-navichok
103. Лист МОН № 1/9-363 від 16.07.21 року
Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83136/
104. Лист МОН No 1/9-404 від 09.08.21 року
Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022
навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83513/
105. Наказ МОЗ No 1699 від 09.08.21 року
Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-09082021--1699-pro-derzhavnezamovlennja-na-pidgotovku-fahivciv-naukovih-naukovo-pedagogichnih-kadriv-pidvischennjakvalifikacii-ta-perepidgotovku-kadriv
106. Лист ІМЗО No 22.1/10-1775 від 11.08.21 року
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році
https://imzo.gov.ua/2021/08/16/lyst-imzo-vid-11-08-2021-22-1-10-1775-metodychni-rekomendatsiishchodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2021-2022navchal-nomu-rotsi/
107. Наказ МОН No 913 від 17.08.2021 року
Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83803/
108. Наказ МОН No 914 від 17.08.2021 року
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
2021/2022 навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83828/
109. Лист МОН No 1/9-436 від 30.08.21 року
Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами закладах загальної середньої
освіти у 2021/2022 навчальному році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83901/
110. Наказ ДСЯОУ № 01-11/66 від 29.09.2021 року
Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення
самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/84533/
111. Постанова КМУ No 957 від 15.09.2021 року
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої
освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text
112. Наказ Мінекономіки No 568-21 від 17.09.2021 року
Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу загальної середньої
освіти"
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf
Лист МОН No 1/9-487 від 22.09.21 року
Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час «жовтого» рівня епідемічної
небезпеки
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-zakladah-osviti-pid-chas-zhovtogorivnya-epidemichnoyi-nebezpeki
Лист МОН No 1/9-540 від 13.10.21 року
Щодо запровадження канікул
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zaprovadzhennya-kanikul
Наказ УЦОЯО No 141 від 20.10.2021 року
Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84898/
Лист МОН No 1/9-561 від 22.10.21 року
Щодо забезпечення технічних умов для проведення єдиного державного кваліфікаційного
іспиту (підготовка до 2022 року)
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/84901/
Наказ МОН No 1166 від 02.11.2021 року
Про організацію та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84976/
Наказ УЦОЯО No 149 від 01.11.2021 року
Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми сертифікаційних робіт
зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84940/
Наказ УЦОЯО No 151 від 01.11.2021 року
Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного
оцінювання 2022 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84938/
Постанова КМУ No 1133 від 03.11.2021 року
Про внесення змін до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково- педагогічних
працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2021-%D0%BF#Text
Наказ МОН No 1178 від 04.11.2021 року
Про затвердження переліку посібників для педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2021 році
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85015/
Лист МОН No 1/19840-21 від 16.11.21 року
Про організацію освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Постанова КМУ No 1255 від 02.12.2021 року
Про затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс “Автоматизований
інформаційний комплекс освітнього менеджменту”
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-programno-aparatnij-kompleksavtomatizovanij-informacijnij-kompleks-osvitnogo-menedzhmentu-i021221-1255
Наказ МОН No 1317 від 07.12.2021 року
Про затвердження типової освітньої програми для 5-10 (11) класів спеціальних закладів
середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85197/
Наказ МОН No 1336 від 09.12.2021 року
Про підготовку та проведення основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA2022
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85195/
Наказ МОН від 30.09.2021 № 1049
Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної
загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021 - 2022 роках (9 клас)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1049729-21#Text
Наказ МОН No 1369 від 14.12.2021 року
Про проведення підсумкового етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85230/

128. Постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р.№ 673
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text
129. Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року № 1982-IX
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-20#Text
130. Лист МОН № 1/462-22 від 12.01.22 року
Про перелік назв підручників (посібників) для здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти
https://osvita.ua/legislation/proftech/85364/
131. Лист МОН No 1/3371-22 від 06.03.22 року
Про організацію освітнього процесу
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/
132. Наказ МОН No 274 від 28.03.2022 року
Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в
умовах воєнного стану в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text
133. Закон України від 21.04.2022 р. № 2215-ІХ
«Про дерадянізацію законодавства України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#Text
134. Постанова КМУ №584 від 10.05.2022
"Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в
Україні"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2022-%D0%BF#Text
135. Постанова КМУ від 10 травня 2022 р. № 601
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань теоретичної та
практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-2022-%D0%BF#Text
136. Наказ МОН № 586 від 23.06.2022
"Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року №
527" «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
№ 641»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0586729-22#Text
137. Лист МОН №1/6885-22 від 22.06.2022
"Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов'язаному зі збройною агресією
російської федерації на території України"
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86746/
138. Лист МОН №1/6355-22 від 14.06.2022
"Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв'язку з війною в Україні та
гуманітарною кризою"
http://osvita.ua/legislation/other/86627/
139. Наказ МОН №527 від 06.06.2022
"Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
№641"
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/86595/
140. Лист МОН №1/4396-22 від 22.04.2022
"Про освітні програми"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/626/63e/e04/62663ee04b2fe513960476.pdf
141. Лист МОН №1/3952-22 від 07.04.2022
"Про закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/625/02f/e09/62502fe09e8aa001947139.pdf
142. Лист МОН №1/3874-22 від 04.04.2022
"Щодо організації дистанційного навчання"
https://nmcpto.sumy.ua/wpcontent/uploads/2022/04/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0
%BE%D1%80%D0%B3_%D0%94%D0%9D_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B8.pdf

143. Лист МОН №1/3853-22 від 03.04.2022
"Щодо особливостей підготовки кваліфікованих робітників за професією "Водій
автотранспортних засобів" під час воєнного стану"
https://drive.google.com/file/d/17p3OJBh-nikDPhatoovX2o7wG2L5sVz_/view
144. Наказ МОН №290 від 01.04.2022
"Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022
навчального року"
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290729-22#Text
145. Лист МОН №1/3663-22 від 25.03.2022
"Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/41f/5b0/62441f5b0e0ca434958796.pdf
146. Лист МОН №1/3574-22 від 21.03.2022
"Про видачу довідок про навчання (довідок з місця навчання)"
https://www.kklp.kiev.ua/docs/voenny_stan_oficialni_documentu/1_%203574_%2022%20%D0%B2
%D1%96%D0%B4%2021.03.2022.pdf
147. Лист МОН №1/3507-22 від 18.03.2022
"Про внутрішню академічну мобільність учасників освітнього процесу"
http://osvita.adm-km.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/03/275921002_1379022449202232_4566324263085740482_n.jpeg
148. Лист МОН №1/3479-22 від 17.03.2022
"Про збереження місця навчання"
http://www.nmc.od.ua/wpcontent/uploads/2022/03/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
149. Лист МОН №1/3377-22 від 07.03.2022
"Про організацію освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти"
http://www.nmcpto.te.ua/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%
D1%8E%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
150. Лист МОН №1/3371-22 від 06.03.2022
"Про організацію освітнього процесу"
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/
151. Лист МОН No 1/3417-22 від 10.03.22 року
Про завершення навчального року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/85933/
152. Наказ МОН No 433 від 12.05.2022 року
Про затвердження Порядку проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e59/12a/627e5912afe3b496737773.pdf
153. Наказ МОН No 434 від 12.05.2022 року
Про організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e59/12a/627e5912afe3b496737773.pdf
154. Лист МОН No 1/5119-22 від 13.05.22 року
Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e0e/c2e/627e0ec2e95d9394132290.pdf
155. Наказ МОН No 445 від 16.05.2022 року
Про затвердження Переліку населених пунктів України, на території яких буде
сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення
основних сесій національного мультипредметного тесту
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/628/361/023/628361023594b301149313.pdf
156. Наказ МОН No 449 від 17.05.2022 року
Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних)
та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних
працівників
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/628/b6a/c54/628b6ac545eed020793248.pdf
157. Наказ МОН No 465 від 19.05.2022 року
Про затвердження Переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено
тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій національного
мультипредметного тесту

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/628/753/5d7/6287535d7e240314071261.pdf
158. Указ Президента України No 143/2022 від 16.03.22 року
Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської
Федерації проти України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022#Text
159. Лист МОН No 1/5735-22 від 30.05.22 року
Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/629/622/d73/629622d732257174284034.pdf
160. Наказ МОН No 521 від 03.06.2022 року
Про утворення робочих груп з оновлення змісту навчальних програм
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86581/
161. Наказ МОН No 527 від 06.06.2022 року
Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 No 641
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62a/042/1e2/62a0421e24258666156501.pdf
162. Лист ІМЗО No 22.1/10-720 від 08.06.22 року
Про проведення освітнього марафону практик для вчителів фізичної культури
https://drive.google.com/file/d/19-uo7-3361ODIL5cCh8rJ5FVS1wDncSb/view
163. Лист МОН No 1/6267-22 від 10.06.22 року
Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України
https://drive.google.com/file/d/1HvuZxzpuZyaiyJJxE_88rbZDT8J8RbdP/view
164. Лист МОН No 1/6677-22 від 21.06.22 року
Про надання безкоштовного доступу до Zoom
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86728/
165. Наказ МОН No 586 від 23.06.2022 року
Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року No
527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
No 641»
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62b/46b/765/62b46b765cadc042936799.pdf
166. Лист МОН No 1/7035-22 від 27.06.22 року
Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному
році
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/
167. Лист МОН № 1/7234-22 від 29.06.22 року
Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього
процесу в закладах професійної (професійно- технічної) освіти
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62c/445/c1c/62c445c1c6d68226817812.pdf
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Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
Постанова КМУ від 21.08.2019 № 823
«Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про
працю»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800
«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 23.12.2015р. №1109
«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
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працівників та порядку їх присвоєння»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 14.04.1997 № 346
"Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56
календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам
та науковим працівникам"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
Постанова КМУ від 14.06.2000 № 963
"Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. №170
Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF
Постанова КМУ від 17.07.2019 № 998
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного
закладу професійної (професійно-технічної) освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-19#Text
Наказ МОН України від 04.07.2005 № 396
«Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0754-05
Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930
„Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
Наказ МОН від 20 серпня 2019 року № 1133
Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації
стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів
професійно-теоретичної підготовки та визнання такими, що втратили чинність, наказів МОН від
23.10.2014 № 1199, від 08.10.2015 № 1024, від 14.07.2017 № 1066
http://osvita.ua/legislation/proftech/65527/
Наказ МОН України від 30.07.2013 № 1047
«Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки
України»
http://zakon3radagovua/laws/show/z1427-13
Лист МОН України від 27.03.2020 № 1/9-179
«Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/72189/
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
20.06.2020 № 1182
Про затвердження професійного стандарту “Педагог професійного навчання”
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
20.06.2020 № 1181
Про затвердження професійного стандарту “Майстер виробничого навчання”
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
20.06.2020 № 1183
Про затвердження професійного стандарту “Методист закладу професійної (професійнотехнічної) освіти”
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672
Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text
Лист МОН № 6/1427 від 30.11.20 року
Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77702/
Наказ МРЕТСГУ від 20.06.2020 № 1181
Про затвердження професійного стандарту "Майстер виробничого навчання"
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https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=6100980f-2505-40b6-ab5b6328305f2bb3&tag=Dokumenti&pageNumber=808&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ МРЕТСГУ від 20.06.2020 № 1182
Про затвердження професійного стандарту "Педагог професійного навчання"
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=6100980f-2505-40b6-ab5b6328305f2bb3&tag=Dokumenti&pageNumber=808&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ МРЕТСГУ від 20.06.2020 № 1183
Про затвердження професійного стандарту «Методист закладу професійної (професійнотехнічної) освіти»
https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=6100980f-2505-40b6-ab5b6328305f2bb3&tag=Dokumenti&pageNumber=808&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc
Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1522
Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-provedennya-sertifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikivu-2021-roci
Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1504
Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-profesijnogo-rozvitku-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv
Лист МОН No 1/9-532 від 07.10.21 року
Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84652/
Наказ МОН No 1340 від 10.12.2021 року
Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з
розвитку цифрової компетентності
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85210/
Постанова КМУ № 1391 від 28.12.2021 року
Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат
за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85333/
Наказ МОН No 104 від 03.02.2022 року
Про стан військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за 2021
рік та завдання на 2022 рік
https://osvita.ua/legislation/other/85715/
Лист МОН No 1/2338-22 від 10.02.22 року
Про атестацію педагогічних працівників
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85732/
Лист МОН No 1/3292-22 від 28.02.22 року
Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку із
введенням в Україні правового режиму воєнного стану
https://eo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Lyst-MON-vid-28.02.2022-1-3292-22.pdf
Закон України від 12 травня 2022 року № 2253-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
працівників
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text
Закон України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text
Лист МОН № 1/5133-22 від 13.05.2022
Про розгляд звернення (щодо надання відпусток вчителям закладів загальної середньої освіти
під час дії воєнного стану)
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86452/
Лист МОН №1/3370-22 від 06.03.2022
"Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/617/eea/622617eea3d1d320562399.pdf
Лист МОН No 1/3454-22 від 15.03.22 року
Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/04/03/List-1.3454-22-15.03.22.pdf

VI. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ "Про охорону праці"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
Закон України від 24.02.1994 №4004-ХІІ
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
Закон України «Основи законодавства України про охорону з6
№ 2801-XII (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-172
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УК8РАЇНИ від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI
(із змінами та доповненнями) Редакція, відбудеться 06.08.2022, підстава - 1686-IX.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Постанова КМУ від 01.08.1992 № 442
«Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF
Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 22.03.2001 № 270
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого
характеру»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Мінпраці та соціальної політики України від
29.01.1998 № 9
«Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255
«Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 21.03.2007 № 55
«Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0311-07
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям,
пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами
підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994 №
130.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-95
Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246
«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
Наказ МОЗ України від 31.03.1994 № 46
Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці неповнолітніх»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94
Наказ МОН України від 18.04.2006 № 304
«Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06
Наказ МОН України 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

18. Лист МОН України від 16.04.2018 № 1/9-240
«Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів
професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року»
http://osvita.ua/legislation/proftech/60582/
19. Лист МОН України від 01.02.2012 № 1/9-72
«Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничоматематичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/
20. Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497
"Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов
для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів"
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-497729-13
21. Наказ МОН України від 02.08.2013 № 1063
«Про забезпечення своєчасного інформування Міністерства про надзвичайні події в установах
та закладах освіти і науки»
http://osvita.ua/legislation/other/36704/
22. Лист МОН України від 26.07.2018 № 1/9-464
«Про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти»
http://osvita.ua/legislation/proftech/61510/
23. Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400
«Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного
віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)
єдиної державної системи цивільного захисту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16
24. Наказ МОН України від 19.07.2016 № 851
«Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки
України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»
https://zakononline.com.ua/documents/show/11463___11463
25. Наказ МОЗ України від 23.12.1996 № 383
«Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-97
26. Спільний наказ Міністерства освіти и науки України та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій № 462/204 від 16.04.2014
«Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16
27. Наказ МОН від 11.08.2020 № 1037 "Про затвердження Табеля термінових та строкових
донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та
безпеки життєдіяльності"
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstvaosvita-i-nauki-ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti
28. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної
середньої освіти
Постанова КМУ № 31 від 20.01.2021 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82224/
29. Лист МОН № 1/9-65 від 12.02.21 року
Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну
організацію освітнього процесу.
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/80203/
30. Наказ МОЗ № 637 від 06.04.21 року
Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших
матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у
медичному пункті закладу освіти
http://osvita.ua/legislation/other/82194/
31. Наказ МОН від 01.02.2021 № 130 "Про затвердження плану основних заходів цивільного
захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік"
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/civilnij-zahist-ta-bezpeka-zhittyediyalnosti

32. Лист МОН № 1/9-268 від 19.05.21 року
Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82602/
33. Лист МОН від 25.06.2021 № 1/9-331
“Щодо безпеки учасників освітнього процесу та підготовки до нового навчального року”
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/civilnij-zahist-ta-bezpeka-zhittyediyalnosti
34. Постанова КМУ № 31 від 20.01.2021 року
Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної
середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82224/
35. Лист МОЗ № 17-01/39067/2-20 від 22.12.20 року
Щодо порядку ліцензування медичних кабінетів в умовах закладів освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/79991/
36. Сумісний наказ МОН та Міністерства молоді та спорту України № 1141/4088 від 27.10.2021
«Про затвердження Концепції розвитку щоденного спорту в закладах освіти»
https://drive.google.com/file/d/1s9tutVpT-5Eklav9Jac4n6Urw9TYBWPl/view
37. Постанова КМУ від 28 липня 2021 р. № 775
«Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого
поводження»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text
38. Лист ДСНС No 03-1870/162-2 від 14.06.2022
Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти
https://ips.ligazakon.net/document/FN074069
39. Наказ МОН No 88 від 01.02.2022 року
Про затвердження галузевого плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і
науки України на 2022 рік
https://osvita.ua/legislation/other/85516/
40. ПОСТАНОВА КМУ від 10 травня 2022 р. № 577
Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих
видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для
особи або оточуючих
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/577-2022-%D0%BF#Text

VII. ДІЛОВОДСТВО
1.

2.

3.

4.
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Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
від 03.09.2015 № 675-VIII (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55
Деякі питання документування управлінської діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348
«Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (із змінами та
доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF
Наказ МОН від 09.04.2013 № 424
“Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і науки України”
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0424729-13
Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5
«Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12#Text
Наказ Мінюста від 18.06.2015 № 1000/5
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЬНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ В
П(ПТ)О (ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЯ, ПЕРЕВІРКИ, СТАНДАРТИ
ЯКОСТІ ОСВІТИ)
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12.

13.

14.

15.

16.

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР
"Про професійну (професійно-технічну) освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010
(Додаток А, Додатки Б,В), на зміну ДК 003:2005. Затверджено та надано чинності - Наказ
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#n5
Постанова КМУ від 14 березня 2018 р. № 168
Деякі питання Державної служби якості освіти України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF
Постанова КМУ від 7 листопада 2018 р. № 935
Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-2018-%D0%BF
Постанова КМУ від 12.02.1996 № 200
"Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF
Постанова КМУ від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1380-2003-%D0%BF
Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609
«Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187
" Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007
№1117.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF
Наказ МОН України від 11.05.2019 № 636
Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності,
що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0557-19#n149
Лист МОН № 1/9-607 від 10.11.2017
«Про переоформлення ліцензій на освітню діяльність закладів професійної (професійнотехнічної) освіти»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/litsenzuvannya-formy-zayav/pto/zakladiv-osviti.pdf
Лист МОН України від 23.10.2012 № 1/9- 774
«Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації»
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/32499/
Лист МОН України від 08.02.2018 № 6.3-193
«Про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/02/09/kerivnikam-naukovikh-ustanovzakladiv-vishchoi-ta-profesiynoi-profesiyno-tekhnichnoi-osviti.pdf
Лист МОН України від 23.10.2019 № 1/9- 775
«Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності у сферах фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти»
https://ztrada.at.ua/_ld/8/856_elektronnogo-li.pdf

17. Постанова КМУ від 15.04.2015 № 222
«Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних
працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2015-%D0%BF
18. Наказ МОН від 11.12.2015 № 1277
«Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-16
19. Наказ МОН від 10.01.2017 № 25
«Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
20. Наказ МОН від 16.03.2015 № 299
“Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-15#n8
21. Наказ МОН від 26.06.2018 № 696
«Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти» https://testportal.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/01/MON-vid-26.06.2018-696.pdf
22. Наказ МОН від 18.03.2016 № 288/189 (спільний з МВС)
«Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання
працівниками поліції охорони Національної поліції України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-16
23. Наказ МОН від 03.02.2015 № 85
«Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення
зовнішнього незалежного оцінювання»
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26620.html
24. Наказ МОН від 05.02.2018 № 99
«Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-18
25. Наказ МОН (спільний з МОЗ) від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання
та/або патологічні стани, інвалідність»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
26. Наказ МОН від 20.12.2018 № 1426
«Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з
біології, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62998/
27. Наказ МОН від 09.07.2019 № 945
«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-19
28. Наказ МОН від 09.07.2019 № 947
«Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної освіти»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65052/
29. Наказ МОН від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти» https://ips.ligazakon.net/document/view/RE33549?an=2
30. Наказ МОН від 04.12.2019 № 1513
«Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з
математики»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/68352/
31. Наказ МОН від 04.05.2020 №587
«Про підготовку та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73479/
32. Наказ МОН від 19.02.2020 №246
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної
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підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0257-20
Наказ МОН від 23.10.2019 № 1332
«Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб,
які здобувають загальну середню освіту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1247-19#Text
Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року
Державний стандарт повної загальної середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва 10.08.98 N 18
Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької
діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0619-98
Наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 року
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77685/
Наказ МОН № 1232 від 08.10.2020 року
Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з
математики
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77259/
Наказ МОН України від 30.11.2020 № 1480
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannyavnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1468
Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-provedennya-v-2021-roci-vstupnih-viprobuvan-shoprovodyatsya-z-vikoristannyam-organizacijno-tehnologichnih-procesiv-zdijsnennya-zovnishnogonezalezhnogo-ocinyuvannya
Наказ МОН України від 20.11.2020 № 1443
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії «Монтажник
радіоелектронної апаратури та приладів»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3profesiyi-montazhnik-radioelektronnoyi-aparaturi-ta-priladiv
Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1506
Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії
«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3profesiyi-montazhnik-skladalnik-metaloplastikovih-konstrukcij
Наказ МОН ВІД 06 ТРАВНЯ 2021 Р. № 509
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannyavnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyiosviti
Наказ МОН від 30.11.2021 № 1288
"Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2022 - 2023 роки"
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-navchannya-pidvishennya-kvalifikaciyi-ta-perevirki-znanposadovih-osib-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-na-2022-2023-roki
Наказ МОН № 749 від 01.07.2021 року
Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
http://osvita.ua/legislation/proftech/83019/
Наказ МОН No 3 від 04.01.2022 року
Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85314/

46. Наказ МОН № 278 від 30.03.2022 року Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 04.01.2022 № З Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86182/
47. Наказ УЦОЯО № 9 від 21.01.2022 року
Про затвердження Графіка проведення у 2022 році додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85400/
48. Наказ УЦОЯО No 16 від 09.02.2022 року
Про затвердження переліку додаткових населених пунктів для проведення основної сесії
вступних випробувань у 2022 році
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/85736/
49. Лист МОН No 1/2361-22 від 11.02.22 року
Про проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85758/
50. Наказ МОН No 216 від 17.02.2022 року
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом
https://osvita.ua/legislation/proftech/85805/
51. Рішення ДАК від 18.03.2022 року, протокол No 144
Про продовження терміну дії свідоцтв про атестацію закладів освіти за професіями, за
якими здійснюється підготовка здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
на період дії воєнного стану
http://ak.gov.ua/docs/144/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0
%BB%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%
D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8
1%D1%96%D1%97%20%E2%84%96%20144%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2018.03.2022.pdf
52. Постанова КМУ No 338 від 21.03.2022 року
Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в
умовах воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2022-%D0%BF#Text
53. Наказ МОН No 265 від 21.03.2022 року
Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265729-22#Text
54. Закон України 1 квітня 2022 року № 2179-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної
системи кваліфікацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2179-20#Text

IX. ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ П(ПТ)О
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Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР
"Про професійну (професійно-технічну) освіту"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII
«Про публічні закупівлі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314
«Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF#Text
Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 831-р
«Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти,
підпорядкованими Міністерству освіти і науки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2017-%D1%80
Розпорядженні КМУ від 24.07.2019 № 587-р
«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійнотехнічної) освіти у спільну власність територіальних громад Дніпропетровської області»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2019-%D1%80
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Постанова КМУ від 26.08.2015 № 657
«Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними
закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору
економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/657-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 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-%D0%BF
Постанова КМУ від 30.11.2016 № 925
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти» (із змінами та доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/925-2016-%D0%BF#Text
Постанова КМУ від 04.08.2000 № 1222
"Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я,
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-%D0%BF
Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373
«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II
рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF
Постанова КМУ від 16.09.2015 № 731
«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 23.12.2015 № 1109
«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників та порядку їх присвоєння»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 10.07.2019 № 822
«Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і
установ освіти і науки» Відновлення дії, відбудеться 01.01.2023, підстава - 1391-2021-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-%D0%BF
Постанова КМУ від 20.05.2013 № 346
«Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного
кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-%D0%BF
Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2020-%D0%BF
Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6
«Деякі питання надання освітніх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 14.05.2015 № 378
«Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-%D0%BF
Постанова КМУ від 29.03.2017 № 201
«Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних
закладів у 2017 році»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/201-2017-%D0%BF
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної
форми власності»
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
Наказ МОН України від 15.04.1993 № 102
«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі
змінами та доповненнями
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93
Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1130-05
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2011 року № 284/423/173
Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих
навчальних закладів державної та комунальної форм власності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-11
Розпорядження КМУ від 26.08.2020 № 1055-р
Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1055-2020-%D1%80#Text
Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1257 (пільгове кредитування)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayinii161220-1257
Лист МРЕТСГУ № 3512-06/59939-07 від 02.10.20 року
Щодо виплати компенсації звільненому педпрацівнику за невикористану щорічну основну
відпустку
http://osvita.ua/legislation/other/77210/
Наказ МОН України від 16.12.2020 № 1543
Про внесення змін до наказу МОН від 16.01.2020 № 56 «Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за (бюджетні кошти»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-16012020
Наказ МОН України від 13.04.2021 № 413
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2021 р. № 304
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid09032021-r-304
Лист МОН No 1/11-6072 від 16.08.21 року
Про використання залишків коштів за освітньою субвенцією
https://mon.gov.ua/ua/news/zalishki-koshtiv-za-osvitnoyu-subvenciyeyu-mayut-buti-spryamovani-naoplatu-praci-pedagogichnih-pracivnikiv-ta-onovlennya-materialno-tehnichnoyi-bazi-zakladiv-osvitilist-mon
Лист МОН No 1/9-452 від 08.09.21 року
Про надання дозволу з питань оренди державного майна
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/derzhavne-majno/orenda-derzhavnogo-majna
Лист МОН № 1/11-7042 від 23.09.21 року
Щодо оплати за проживання в гуртожитку
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/85118/
Лист МОН No 1/21035-21 від 02.12.21 року
Про розподіл освітньої субвенції на 2022 рік
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85169/
Лист МОН № 1/23219-21 від 30.12.21 року
Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 рік
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85304/
Лист МОН No 1/2753-22 від 17.02.22 року
Про надання дозволу з питань оренди державного майна
https://osvita.ua/legislation/other/85794/
Розпорядження КМУ від 24.05.2022 № 419-р
Про затвердження Переліку цілісних майнових комплексів державних закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність територіальних громад
Дніпропетровської області
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2022-%D1%80#Text
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Постанова КМУ від 11.03.2020 № 211
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» (із змінами та
доповненнями)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
Наказ МОН України від 16.03.2020 № 406
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS33329.html
Лист МОН України від 26.03.2020 № 1/9-177
«Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на
період карантину»
http://ru.osvita.ua/legislation/proftech/72086/
Лист МОН України від 08.04.2020 №1/9-200
«Щодо організованого завершення навчального року в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти у період карантину»
http://osvita.ua/legislation/proftech/72782/
Спільний лист МОН України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
від 17.03.2020 №1/9-162, № 02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів
освіти і науки в умовах карантину»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-umovi-ta-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-i-nauki-v-umovahkarantinu
Постанова Верховної Ради України Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та
нових біологічних загроз від 20 жовтня 2020 року № 937-IX
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/937-20#top
Постанова КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1236
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnihprotiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
Лист МОН № 1/9-616 від 04.11.20 року
Щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77337/
Лист МОН України від 15.12.2020 № 1/9-692
Про запровадження карантинних обмежень
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zaprovadzhennya-karantinnih-obmezhen
Лист МОН України від 15.12.2020 № 1/9-692
Про запровадження карантинних обмежень
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zaprovadzhennya-karantinnih-obmezhen
Постанова Головного санітарного лікаря України від 8 червня 2021 року N 5
Про затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на
період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ32872.html
Лист МОН № 1/9-256 від 17.05.21 року
Щодо вакцинації працівників освіти
https://ru.osvita.ua/legislation/other/82573/
Постанова головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021 № 10
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#n7
Лист МОН No 1/9-487 від 22.09.21 року
Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час «жовтого» рівня епідемічної
небезпеки
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-zakladah-osviti-pid-chas-zhovtogorivnya-epidemichnoyi-nebezpeki
Наказ МОЗ No 2153 від 04.10.21 року
Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
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обов'язковим профілактичним щепленням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-21#Text
Наказ МОН No 1067 від 04.10.2021 року
Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська
школа онлайн» освітніми матеріалами
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36983.html
Наказ МОЗ No 2234 від 13.10.21 року
Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з
реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом
вакцинації від 01 жовтня 2021 року
https://www.apteka.ua/article/614855
Лист МОН № 1/23219-21 від 30.12.21 року
Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 рік
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85304/
Постанова КМУ No 338 від 21.03.2022 року
Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в
умовах воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2022-%D0%BF#Text
Наказ МОН No 274 від 28.03.2022 року
Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в
умовах воєнного стану в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text
Закон України №2126-ІХ від 15.03.2022 "Про внесення змін до деяких законів України щодо
державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text
Закон України від 12 травня 2022 року № 2253-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
працівників
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text
Постанова КМУ від 24 червня 2022 р. № 711
Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-2022-%D0%BF#Text
ПОСТАНОВА КМУ від 21 червня 2022 р. № 707
Деякі питання виготовлення та оформлення паспорта громадянина України в умовах воєнного
стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/707-2022-%D0%BF#Text
ПОСТАНОВА КМУ від 24 березня 2022 р. № 357
Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2022-%D0%BF#Text
ПОСТАНОВА КМУ від 26 квітня 2022 р. № 481
Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору
економіки на період воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2022-%D0%BF#Text
НАКАЗ МОН № 466 від 20 травня 2022 року
Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в
Україні
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0466729-22#Text
Лист Міністерство освіти і науки України № 1/7707-22 від 11 липня 2022 року
«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах
воєнного стану»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-taopalyuvalnogo-sezonu-v-umovah-voyennogo-stanu
Лист МОН № 1/7035-22 від 27 червня 2022 року
Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23навчальному
році
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-pochatku-202223-navchalnogo-roku-ta-osoblivostiorganizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti
Наказ МОН від 21.03.2022 № 274
Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в
умовах воєнного стану в Україні
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https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-taosvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
Лист МОН №1/7234-22 від 29.06.2022
"Про підготовку до початку 2022/2023 навчального року та особливості організації освітнього
процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти"
http://osvita.ua/legislation/proftech/86810/
Лист МОН №1/7035-22 від 27.06.2022
"Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/2023
навчальному році"
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/
Наказ МОН і МЗС №538/192 від 09.06.2022
Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які
перебувають за межами України, документів про базову середню освіту, повну загальну
середню освіту, виданих в умовах воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0538729-22#Text
Лист МОН №1/5119-22 від 13.05.2022
"Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e0e/c2e/627e0ec2e95d9394132290.pdf
Лист МОН №1/3378-22 від 07.03.2022
"Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії
правового режиму воєнного стану"
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/617/088/622617088b661133060373.pdf
Лист МОН №1/3292-22 від 28.02.2022
"Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в
Україні правового режиму воєнного стану"
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85846/
Лист МОН No 1/3378-22 від 07.03.22 року
Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії
правового режиму воєнного стану
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/617/088/622617088b661133060373.pdf
Лист МОН No1/3737-22 від 29.03.22 року
Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного
стану в Україні
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/41a/251/62441a251c4bd330828292.pdf
Наказ МОН No 466 від 20.05.2022 року
Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного
стану в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0466729-22#Text
Постанова КМУ No 711 від 24.06.2022 року
Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnogo-roku-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimuvoyennogo-stanu-v-ukrayini-i240622-711

