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Закон України від 24.04.2022 № 2157-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законів України у сфері 

освіти»
3. Пункт 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №31, 

ст.226; 2021 р., №27, ст. 227, №45, ст. 363) доповнити 

підпунктом 14 такого змісту:

«14) здобувачі освіти, які завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, 

звільняються від проходження державної підсумкової 

атестації».

Розпорядження КМУ від 29.04.2022 №329-р «Про 

внесення змін до методичних рекомендацій щодо 

формування та розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів»



від 26.03.2022 №273 «Про затвердження 

Положення про внутрішню академічну 

мобільність здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які навчаються у 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти України»

від 06.04.2022 №309 «Про скасування наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15 лютого 

2022 року № 171»

від 11.04.2022 №327 «Про внесення зміни до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 28 

квітня 2022 року № 481»



від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію 

освітнього процесу»

від 07.03.2022 № 5/136-22 «Про надання 

інформації щодо готовності закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

розпочати освітній процес»

від 15.03.2022 № 1/3463-2022 «Про надання 

інформації»

від 17.03.2022 № 1/3479-22 «Про збереження 

місця навчання»

від 30.03.2022 № 1/3743-22 «Про формування 

замовлення документів про професійну 

(професійно-технічну) освіту в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти»



Лист МОНУ від 17.03.2022 № 1/3479-22 «Про збереження місця навчання»

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття 

освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які 

навчаються: у закладах загальної середньої освіти III ступеня та П(ПТ)О з 

денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-

річного віку відстрочка втрачає силу. 

Здобувачі освіти мають право на збереження місця навчання на період 

проходження строкової військової служби, військової служби за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом 

осіб із числа резервістів в особливий період (абз. 15, част. 1 ст. 53 ЗУ «Про 

освіту»).  

Рекомендуємо керівникам ЗП(ПТ)О у випадках призову (мобілізації) 

здобувачів П(ПТ)О видавати наказ про збереження місця навчання на 

період проходження строкової військової служби, військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за 

призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 

Водночас пропонуємо у таких випадках розглядати можливість 

складання індивідуальних навчальних планів для здобувачів, які 

підлягатимуть призову.



Лист МОНУ від 30.03.2022 № 1/3743-22 «Про формування 

замовлення документів про професійну (професійно-технічну) 

освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»

У разі наявного випуску здобувачів освіти у 2022 році, за професіями, 

які були атестовані станом на 24.02.2022, ЗП(ПТ)О звертається до МОН з 

відповідною інформацією. До листа-звернення до МОН додається копія 

листів-звернень закладу П(ПТ)О до ДОН ОВА, ДОН ОВА до МОН, дату і 

номер протоколу про атестацію. 

Для отримання ЗП(ПТ)О, що не були атестованими або термін атестації 

яких вже сплив станом на 24.02.2022, дозволу на формування замовлення 

документів про освіту в ЄДЕБО, ДОН ОВА направляє звернення до МОН, в 

якому зазначається повна назва ЗП(ПТ)О, його код в ЄДЕБО, номер 

звернення закладу П(ПТ)О до МОН в ЄДЕБО, код та назва професії, дата 

випуску, кількість випускників та їх поіменний список (ПІБ, дата 

народження), вид документа про освіту, контактна особа та її телефон. 

Продовження далі



Продовження

Формування замовлення документів про П(ПТ)О здобувачам 

освіти, які завершують повний курс навчання у ЗП(ПТ)О, що 

перебувають у стані реорганізації (тобто у ЗП(ПТ)О, який 

створює замовлення в ЄДЕБО, відсутня ліцензія на 

провадження освітньої діяльності або атестація) до звернення 

ДОН ОВА додається копія ліцензії на провадження освітньої 

діяльності та свідоцтва про атестацію ЗП(ПТ)О, який 

реорганізовано (припинено). 

Разом з тим, додається інформація з ЄДЕБО про 

завантаження в історію навчання здобувачів освіти відповідної 

аналітичної довідки про його переведення до іншого закладу 

П(ПТ)О у зв’язку з реорганізацією (PrintScrееn сторінки ЄДЕБО).

Наголошуємо, що для отримання дозволу на формування 

замовлення документів про П(ПТ)О в ЄДЕБО усі ЗП(ПТ)О мають 

звертатися до МОН через систему ЄДЕБО «Модуль звернення 

до МОН» та завантажити необхідний пакет документів.



від 03.04.2022 № 1/3853-22 «Щодо особливостей 

підготовки кваліфікованих робітників за 

професією «Водій автотранспортних засобів» під 

час воєнного стану»

від 07.04.2022 № 1/3952-22 «Про закінчення 

навчального року в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти»

від 08.04.2022 № 11/138-22 «Щодо виконання плану 

заходів»

від 13.04.2022 № 5/176-22 «Про інформування»

від 22.04.2022 № 1/4396-22 «Про освітні програми»

від 25.04.2022 № 1/4444-22 «Про оплату праці 

працівників закладів освіти»



Лист МОНУ від 07.04.2022 № 1/3952-22 «Про закінчення 

навчального року в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти»

1. ЗП(ПТ)О самостійно обирають форми та методи організації 

навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники 

самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і 

методи навчання та виховання учнів. 

Основними формами теоретичної підготовки здобувачів освіти є:

 індивідуальні заняття, консультації; 

 індивідуальні завдання (реферат, розрахункова робота, курсовий 

проєкт, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, 

дипломний проєкт);

 заняття, консультації з використанням технологій дистанційного 

навчання;

 самостійна навчальна діяльність.                                                     

Продовження далі



Продовження

2. Для проведення практичної частини (виробничого навчання та виробничої 

практики) необхідно задіяти навчально-практичні центри, навчальні майстерні, 

лабораторії, полігони ЗП(ПТ)О. Практичну частину підготовки, яку неможливо 

виконати, рекомендуємо перенести на період після закінчення воєнного стану. 

Для здобувачів освіти І-ІІ курсу у разі неможливості проходження виробничої 

практики необхідно внести зміни до робочих навчальних планів та забезпечити 

протягом поточного навчального року теоретичну підготовку, передбачену 

наступними курсами підготовки. Години практичного навчання можливо 

перенести на наступний навчальний рік. 

Для здобувачів освіти випускних груп рекомендуємо: 

 внести корегування до змісту поурочно-тематичних планів, переліків 

навчально-виробничих робіт, навчальних програм шляхом їх ущільнення у 

межах до 50% їхнього змісту та визначеної кількості годин;

 здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням 

результатів виробничого навчання та проміжного оцінювання 

роботодавцями рівня кваліфікації випускників ЗП(ПТ)О; 

 зарахувати проходження виробничої практики, здобуті шляхом 

неформальної освіти у разі працевлаштування здобувачів освіти на 

підприємстві (установі, організації), у тому числи і за кордоном, що має бути 

підтверджено відповідним листом керівника цього підприємства (установи, 

організації); 

 під час ДКА здобувачів освіти атестувати за досягнутим рівнем кваліфікації. 

ДКА можливо проводити з використання технологій дистанційного 

навчання. Продовження далі



Продовження

3. Під час підготовки кваліфікованих робітників за професією «Водій 

автотранспортних засобів» просимо керуватися рекомендаціями, 

надісланими листом МОН від 03.04.2022 р. № 1/3853-22. 

4. Онлайн підручники та онлайн курси розміщені на сайті МОН за 

посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-

osvita/onlajn-resursidlya-studentiv-proftehiv. 

8. Щодо атестації закладів освіти, то Акредитаційною комісією 

Міністерства освіти і науки України прийнято рішення про продовження 

терміну дії свідоцтв про атестацію закладів освіти до 1 липня року, 

наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні 

(наказ МОН від 19.03.2022 № 263 «Про затвердження рішення 

Акредитаційної комісії від 18 березня 2022 року (протокол № 144)»). 

Наголошуємо, що термін дії свідоцтв про атестацію продовжується 

лише тим закладам П(ПТ)О, у яких станом на 24 лютого 2022 року вони 

були чинними. 



Лист Міністерства цифрової трансформації України від 

15.04.2022 № 1/03-2-2856

Лист ХОВА від 11.05.2022 № 01-31/1073 «Про закінчення 

навчального року»

Лист Харківської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України від 05.04.2022 № 02-093 

щодо трудових відносин та оплати праці працівників 

освіти

Лист Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти від 28.04.2022 № 01-09/37 «Про організацію курсів 

підвищення кваліфікації у травні 2022 року»

Методичні рекомендації щодо розроблення концепції 

впровадження компетентнісного підходу до навчання у 

закладі професійної (професійно-технічної) освіти



Лист Міністерства цифрової трансформації 

України від 15.04.2022 № 1/03-2-2856

Мінцифри на виконання зазначеної постанови з метою 

підвищення рівня цифрової грамотності громадян 

впроваджено Веб-портал цифрової освіти, складовою 

частиною якого є, зокрема, національна освітня онлайн-

платформа з цифрової грамотності, яка наразі доступна в 

мережі Інтернет за посиланням: osvita.diia.gov.ua, зокрема на 

зазначеній платформі створено розділ – «Пам’ятка по 

кібергігієні», у розділі «Освітні серіали» створено тему 

«Кібербезпека», в якій розміщено серіали з відповідної 

тематики. 

З усіма документами можна ознайомитися за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/18w273ceAtW6DYgtqxe8s

cvEXK8-EDPUp

Або на сайті НМЦ ПТО у Харківській області

https://drive.google.com/drive/folders/18w273ceAtW6DYgtqxe8scvEXK8-EDPUp





