
Нормативно-правова база ПТНЗ
Закон України Про освіту

Закон України Про професійно-технічну освіту

Указ  Президента Про  додаткові  заходи  щодо  вдосконалення  професійно-
технічної освіти в Україні

Національна доктрина розвитку освіти
Державна програма "Вчитель"
Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  (у  сфері  вищої
освіти)

Про  Національну  стратегію  з  оздоровчої  рухової  активності  в  Україні  на
період до 2025 року «Рухова активість-здоровий спосіб життя-здорова нація»

Постанови КМУ

Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24;

Державний  стандарт  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти,
затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23  листопада
2011 року № 1392;

Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010"Про внесення змін до Порядку
надання  робочих  місць  для  проходження  учнями,  слухачами  професійно-
технічних  навчальних  закладів  виробничого  навчання  та  виробничої
практики";

Постанова  КМУ  N  781  від  27.08.2010"Деякі  питання  забезпечення
підручниками  та  навчальними  посібниками  студентів  вищих  навчальних
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів
та вихованців дошкільних навчальних закладів";

Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010"Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240"

Постанова  КМУ  N  784  від  27.08.2010"Про  затвердження  Порядку
працевлаштування  випускників  професійно-технічних  навчальних  закладів,
підготовка яких проводилася за державним замовленням";

Розпорядження  КМУ  N  42-p  від  21.01.2009"Питання  управління
окремими  державними  професійно-технічними  навчальними  закладами,
підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту";

Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010"Про схвалення Концепції
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-
2015 роки";



Постанова  КМУ  N  495  від  15.04.2011"Про  затвердження  Державної
цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки" 

НАКАЗИ

від  02.08.2005 р.  № 458 про «Положення про організацію фізичного
виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-
технічних закладах України «;

від  30.05.2006  №  419  про  «Положення  про  організацію  навчально-
виробничого процесу у професійно - технічних навчальних закладах»; 

від  15.04.93  р.  №  102  «Про  затвердження  Інструкції  про  порядок
обчислення  заробітної  плати  працівників  освіти»  (зареєстровано  в
Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56);

від  26.09.2005  №  557  «Про  впорядкування  умов  оплати  праці  та
затвердження  схем  тарифних  розрядів  працівників  навчальних  закладів,
установ освіти та наукових установ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410);

від  22.03.2002  р.  №  210  «Про  утворення  фізкультурно-спортивних
клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних начальних
закладах».

спільний наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Міністерства
охорони здоров’я  України від  20.07.2009 р.  № 518/674 «Про  забезпечення
медико-педагогічного  контролю  за  фізичним  вихованням  учнів  у
загальноосвітніх навчальних закладах»;

Спільний наказ Міністерства освіти і науки та Міністерства соціальної
політики № 875/1776 від 16.12.2013 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції
08.01.2014 р.  за  № 3/24780 "Про затвердження нормативно-правових актів
щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб
за робітничими професіями" 

 Вимоги 
 Порядок створення комісії 
 Додаток 1 
 Додаток 2 
 Додаток 3

               від 15.10.2013 № 1436, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17  червня  2013  року  за     №  978/23510  "Про  проведення  Всеукраїнського
конкурсу     професійної      майстерності       серед     майстрів  виробничого  навчання
системи     професійно-технічної      освіти     з  професії  «Лицювальник-плиточник»
у 2013/2014 навчальному році"

від  12.12.2007р.  N1121  "Про  виконання  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів,
спрямованих  на  задоволення  потреби  ринку  праці  у  кваліфікованих
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робітничих кадрах"Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному
процесі ПТНЗ;

від  29.12.2011 N  1563  "Про  затвердження  Положення  про
Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного
виховання,  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-масової  роботи  в
професійно-технічних навчальних закладах";

від  30.12.2011N  1593  "Про  систему  рейтингового  оцінювання
діяльності  професійно-технічних  навчальних  закладів  у  2011/2012
навчальному році";

від  22.11.2011 N  1336  "Про  затвердження  критеріїв
системи рейтингового  оцінювання  діяльності професійно-технічних
навчальних закладів";

від  22.03.2012 №  331  "Про  затвердження  Положення про
Всеукраїнський  конкурс веб-сайтів  професійно-технічних  навчальних
закладів;

від  07.06.2011N  541  "Про  Державну  цільову  програму  розвитку
професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки";

від  01.06.2010 р.  № 521 «Про затвердження Правил безпеки під  час
проведення  занять  з  фізичної  культури  і  спорту  в  загальноосвітніх
навчальних  закладах»  (зареєстровано  в  Міністерстві юстиції  України  9
серпня 2010 року за № 651/17946);

від  13.04.2011  р.   №  329  «Про  затвердження  Критеріїв  оцінювання
навчальних  досягнень  учнів  (вихованців)  у  системі  загальної  середньої
освіти»;

від 23.04.2012 р. № 491 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий
стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України»;

від  29.02.2016  №  194,  зареєстрований  в  Мінюсті  16.05.2016  №
721/28851)  Положення  про  Всеукраїнські  спортивні  ігри  серед  учнів
професійно-технічних навчальних закладів України «Козацька наснага»; 

від  21.07.2003  р.  №  486  «Про  систему  організації  фізкультурно-
оздоровчої  та  спортивної  роботи  в  ДНЗ,  ЗНЗ,  ПТНЗ  та  позашкільних
навчальних закладах»;

від  15.12.2016  №  4665  «Про  затвердження  тестів  і  нормативів  для
проведення  щорічного  оцінювання  фізичної  підготовленості  населення
України» (зареєстровано в Мінюсті 10 лютого 2017 р. № 195/30063).

від  18.09.2014  №  1054  про  затвердження  Навчальної  програми
«Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних
навчальних закладах» 

Листи МОН

від  05.08.2013  р.  №  1/12-6294  щодо  рекомендованої  Навчальної
програми з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів,
Міністерством освіти і науки України. 




