
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  
і науки України 

     20 травня 2013 року № 560 

   
 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
ДІНЗ УКРАЇНИ  

вул. Метробудівська, 5а, м. Київ, 03065, тел./факс: (044) 239-16-82,  
E-mail: dinzu@ukr.net. Web: http//www. dinz. gov.ua. Код за ЄДРПОУ 37849203 

 

АКТ  
перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають 

послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про 
професійно-технічну освіту  

№ 
(далі – Акт перевірки) 

 

___________________________________________________________________________________. 
(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, телефон / П.І.Б. керівника) 

 

Код за ЄДРПОУ . 
                                                                                              

Вид суб’єкта господарювання:  ПТНЗ;  підприємство;  установа;  організація. 
  
Підпорядкованість: відсутня; має місце 
___________________________________________________________________________________. 

(вказати, кому підпорядковується) 
 

Загальна кількість працівників станом на день перевірки становить   осіб. 
Загальна кількість учнів (слухачів) станом на день перевірки становить   осіб. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЮВАНОЇ ТА РАНІШЕ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕВІРОК 

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки 

Наказ від .. №   
Направлення на перевірку від .. №   

 планова 
 позапланова 
 комплексна 
 вибіркова 
 виїзна 
 невиїзна 

 

Початок перевірки Завершення перевірки 

          
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 

 

Особи, які беруть участь у перевірці: 

Голова комісії – ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я  та по батькові,  найменування посади)  

Члени комісії:  _____________________________________________________________ 
(прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:dinzu@ukr.net
mailto:www.%20dinz.%20gov.ua


 

Керівник суб’єкта господарювання, що перевіряється, та/або уповноважені особи суб’єкта 
господарювання, треті особи:  

________________________________________________________________________ 
(прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дані щодо останніх проведених перевірок: 

Планова Позапланова 

 не було взагалі  не було взагалі 

 була з .. по .. 
Акт перевірки №   
Розпорядження щодо усунення порушень:  
 не видавалося;  видавалося;  
його вимоги:  виконано;  не виконано 
 

 була з .. по .. 

Акт перевірки №   
Розпорядження щодо усунення порушень:  
 не видавалося;  видавалося;  
його вимоги:  виконано;  не виконано 

 
 

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ДОТРИМАННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ 

 

№ з/п 
Питання щодо дотримання вимог 

законодавства про професійно-технічну освіту 
Так¹ Ні² НВ³ НП

4
 

Нормативне 
обґрунтування 

І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб’єкта господарювання, 
що надає послуги в сфері професійно-технічної освіти  

(далі - суб’єкт) 

1.1 Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у 
сфері професійно-технічної освіти 

1.1.1 Навчальний заклад створено органами   
державної виконавчої    влади    і    органами   
місцевого   самоврядування, підприємствами,   
установами,  організаціями  незалежно  від  
форм власності,  громадянами  відповідно  до  
потреби  громадян  у мові навчання,  соціально-
економічних, національних, культурно-освітніх 
потреб   у  них  за  наявності  необхідної  
матеріально-технічної, науково-методичної  
бази,  педагогічних  кадрів, установчі документи 
якого відповідають вимогам нормативних актів   

    Частина перша 
статті 18 
Закону України 
«Про освіту» 
(далі –  
ЗУ № 1060-ХІІ), 
пункт 11 
Порядку 
ліцензування 
діяльності з 
надання освітніх 
послуг, 
затвердженого 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від  
08 серпня  
2007 року  
№ 1019 (далі – 
Порядок 
ліцензування 
діяльності з 
надання освітніх 
послуг) 

1.1.2 Наявність погодженої Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласною, 

    Підпункт 3 
пункту 11 



 

Київською, Севастопольською міською  
державною адміністрацією концепції діяльності 
за заявленою освітньою послугою, яка 
ґрунтується на результатах моніторингу 
регіонального ринку праці та освітніх послуг 

Порядку 
ліцензування 
діяльності з 
надання освітніх 
послуг 

1.1.3 
 

Наявність статуту (положення про навчальний 
заклад), затвердженого та погодженого 
Міністерством освіти і науки України 

    Пункт 7,  
абзац п’ятий 
пункту 8  
розділу І 
Положення про 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад, 
затвердженого 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від  
05 серпня  
1998 року  
№ 1240 (далі - 
Положення про 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад) 

1.1.4 Наявність ліцензії для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг 

    Пункт 5  
розділу І 
Положення про 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 

1.1.5 Наявність матеріалів ліцензійної справи     Порядок 
ліцензування 
діяльності з 
надання освітніх 
послуг 

1.1.6 
 

Наявність свідоцтва про атестацію     Пункт 7   
Положення про 
атестацію 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів, 
затвердженого   
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від  
12 лютого  
1996 року № 
200 (далі - 
Положення про 



 

атестацію 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів) 

1.1.7 Наявність актів атестаційної експертизи     Пункт 16 
Положення про 
атестацію 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 

ІІ. Дотримання суб’єктом  вимог державних стандартів освіти 

2.1 Відповідність організації навчального процесу вимогам Державного стандарту загальної 
середньої освіти 

2.1.1 Робочі навчальні плани професійно-технічних 
навчальних закладів (далі - ПТНЗ) у частині 
здобуття повної загальної середньої освіти 
розроблено на основі типових навчальних 
планів  для  загальноосвітніх  навчальних  
закладів та погоджено з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері освіти 

    Абзац третій 
частини третьої  
статті 15 Закону 
України «Про 
загальну 
середню освіту» 

 

2.2 Відповідність змісту професійно-технічної освіти Державному стандарту професійно-
технічної освіти 

2.2.1 Наявність державних стандартів освіти окремо з 
кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного 
рівня  

    Абзац другий 
частини першої  
статті 15 
ЗУ № 1060-ХІІ, 
пункт 4 
Державного 
стандарту 
професійно-
технічної освіти, 
затвердженого 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України  від  
17 серпня  
2002 року  
№ 1135 (далі - 
Державний 
стандарт 
професійно-
технічної освіти) 

2.2.2 Відповідність робочих навчальних планів Типовим  
навчальним планам та Типовій базисній структурі  

    Пункти 11-13 
Державного 
стандарту 
професійно-
технічної освіти 

2.2.3 Наявність Критеріїв проведення кваліфікаційної 
атестації випускників ПТНЗ відповідно до вимог 
типових навчальних планів  

    Пункт 25 
Державного 
стандарту 



 

професійно-
технічної освіти 

ІІІ. Формування контингенту учнів (слухачів) 

3.1 Порядок формування контингенту учнів (слухачів) 

3.1.1 
 

Наявність та виконання плану прийому учнів, 
слухачів з урахуванням державного замовлення, 
потреб   ринку   праці   та   потреб   громадян   у 
професійно-технічній  освіті  і  замовлень  
підприємств,  установ, організацій 

    Абзац шостий 
статті 22 Закону 
України «Про 
професійно -  
технічну освіту» 
(далі - ЗУ 
№103/98-ВР) 

3.1.2 Наявність затверджених правил прийому до ПТНЗ, 
розроблених відповідно до законодавства України  

    Типові правила 
прийому до 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів України, 
затверджені 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України  від  
14 травня  
2013 року  
№ 499, 
зареєстровані в 
Міністерстві 
юстиції України 
29 травня  
2013 року  
за № 823/23355  

3.2 Склад контингенту учнів (слухачів) 

3.2.1 Чисельність учнів, слухачів у навчальних групах  
не перевищує встановлених нормативів 

    Пункт 3.4  
глави 3 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України від  
30 травня  
2006 року 
№ 419, 
зареєстрованого 
в Міністерстві 
юстиції України 
15 червня  



 

2006 року за  
№ 711/12585 
(далі - 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах) 

3.2.2 
 

Документи про професійно-технічну та повну 
загальну середню освіту видаються відповідно 
до встановленого порядку   

    Глава 9 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

3.2.3 Наявність матеріалів щодо працевлаштування 
випускників, які навчались за державним 
замовленням  

    Абзац четвертий 
статті 38 
ЗУ № 103/98-ВР, 
Порядок 
працевлашту-
вання 
випускників 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів, 
підготовка яких 
проводилась за 
державним 
замовленням, 
затверджений 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від  
27 серпня   
2010 року № 
784 

IV. Ефективність використання суб’єктом педагогічного потенціалу 
 

 
4.1 

 
Стан забезпечення суб’єкта педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом 
 

4.1.1 Відповідність посадових інструкцій керівних 
кадрів і педагогічних працівників вимогам 
кваліфікаційних характеристик 

    Абзац третій 
пункту 28 
розділу ІІІ 
Положення про 
професійно-



 

технічний 
навчальний 
заклад 
 

4.1.2 Забезпеченість педагогічними працівниками з 
відповідною професійною освітою, професійно-
педагогічною та фаховою підготовкою 

    Абзац другий  
статті 45 
ЗУ № 103/98-ВР, 
пункт 2.1  
глави 2  
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти, 
затверджених 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України від  
24 грудня  
2003 року  
№ 847, 
зареєстрованих 
у Міністерстві 
юстиції України  
19 січня  
2004 року  
за № 74/8673 
(далі – 
Ліцензійні 
умови надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти) 
 

4.1.3 
 

Штатний розпис навчального закладу  
розроблено  в  межах затвердженого фонду 
оплати праці з дотриманням вимог, 
передбачених законодавством України  

    Типові штатні 
нормативи 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів, 
затверджені 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України від  
06 грудня  
2010 року  
№ 1204, 
зареєстровані в 
Міністерстві 
юстиції України 
25 січня  



 

2011 року  
за № 114/18852 
 

4.1.4 
 

Наявність тарифікаційних списків  встановленої  
форми, затверджених   за  погодженням  із  
профспілковим  комітетом  не пізніше 05 
вересня 

    Абзац четвертий  
пункту 4 
Інструкції про 
порядок 
обчислення 
заробітної плати 
працівників 
освіти, 
затвердженої 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України від  
15 квітня  
1993 року 
№ 102, 
зареєстрованої в 
Міністерстві 
юстиції України 
27 травня  
1993 року 
за № 56 
 

4.1.5 
 

Наявність та своєчасність виконання плану 
заходів щодо підвищення кваліфікаційного 
рівня, стажування педагогічних працівників 

    Абзац 
одинадцятий 
пункту  2.1 глави 
2 Положення 
про організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 



 

4.1.6 Атестація педагогічних працівників здійснюється 
відповідно до встановленого порядку (план 
роботи атестаційної комісії, графік атестації, 
рішення комісії, атестаційні листи, накази, 
заходи за результатами атестації) 

    Типове 
положення про 
атестацію 
педагогічних 
працівників, 
затверджене 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України  від  
06 жовтня  
2010 року  
№ 930, 
зареєстроване в 
Міністерстві 
юстиції України 
14 грудня  
2010 року  
за № 
1255/18550 

V. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази і об’єктів 
соціальної сфери 

5.1 Стан матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення 

5.1.1 Відповідність будівель, споруд, майданчиків, 
загальних площ кабінетів, лабораторій і 
майстерень, оснащених засобами навчання, 
встановленим вимогам  

    Пункт 3.1  
глави 3  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

5.1.2 Наявність навчально-виробничих майстерень,  
лабораторій, полігонів, дільниць, оснащених    
навчальним обладнанням, навчально-методичною 
документацією, дидактичними матеріалами для 
повного і якісного забезпечення практичної 
підготовки 

    Пункт 3.2   
глави 3 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

5.1.3 Наявність бібліотеки (за винятком курсового 
навчання) 

    Пункт 3.3    
глави 3 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

5.1.4 
 

Відповідність     навчальних,      навчально-
виробничих, побутових,    спортивних    та    інших    
приміщень    і   споруд санітарно-гігієнічним та 
іншим нормам 

    Пункт 3.4 
глави 3 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 



 

професійно-
технічної освіти 

5.1.5 Навчальний заклад є власником  або  орендарем 
(підтверджено чинними угодами) навчально-
матеріальної  бази (приміщень,  відповідного 
обладнання, устаткування тощо) 

    Пункт 3.5 
глави 3 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 

5.1.6 Фізична підготовка проводиться у спеціальних 
приміщеннях, спортивних залах, на спортивних 
майданчиках, стадіонах  

    Пункт 3.11 глави 
3 Положення 
про організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

5.1.7 
 

Наявність у плані роботи суб’єкта на навчальний 
рік розділу щодо розвитку та удосконалення 
матеріально-технічної бази  

    Абзац 
тринадцятий  
пункту  2.1 глави 
2 Положення 
про організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

5.1.8 Наявні переліки обов’язкових основних засобів 
навчання зазначені у типовому навчальному плані 
підготовки кваліфікованих робітників 

    Пункт 26 
Державного 
стандарту 
професійно-
технічної освіти 

VI. Організація навчально-виховного процесу 

6.1 Стан організації навчально-виробничої діяльності 

6.1.1 Річний план роботи ПТНЗ розроблено відповідно 
до встановлених вимог 

    Пункт 2.1 
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.2 Навчально-методичні документи з планування 
навчально-виробничого процесу за переліком 
відповідають встановленим вимогам  

    Пункт 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-



 

виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.3 
 

Робочі навчальні плани за професіями для 
певного ступеня професійно-технічної освіти  
відповідають встановленим вимогам  

    Підпункт 2.2.1 
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.4 
 

Робочі навчальні програми з навчальних 
предметів за змістом і обсягом знань та умінь 
учнів (слухачів) розроблені на основі типових 
навчальних програм з навчальних предметів  з 
урахуванням пропозицій замовників кадрів з тих 
навчальних предметів, що формують відповідні 
професії  

    Абзац перший 
підпункту 2.2.2 
пункту 2.2 
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.5 
 

Робочі навчальні програми із загальноосвітніх   
предметів розроблені на основі типових 
навчальних програм для загальноосвітніх  
навчальних закладів з урахуванням специфіки 
професії та регіональної компоненти  

    

6.1.6 
 

Робочі навчальні програми з професійно-
практичної підготовки за змістом і обсягом 
професійних знань, умінь, навичок учнів (слухачів) 
розроблені з урахуванням змін, що відбулися у  
відповідній галузі виробництва чи сфери послуг 

    Абзац другий 
підпункту 2.2.2 
пункту 2.2 
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.7 
 

Поурочно-тематичні плани навчальних предметів 
відповідають робочим навчальним програмам, 
розглянуті та схвалені на засіданні методичної 
комісії й затверджені в установленому порядку 

    Підпункт 2.2.3  
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 



 

закладах 

6.1.8 Складені з кожної  професії на кожну навчальну 
групу переліки навчально-виробничих робіт 
погоджені, розглянуті, схвалені та затверджені в 
установленому порядку і відповідають робочим 
навчальним програмам з професійно-практичної 
підготовки  

    Підпункт 2.2.4  
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.9 Складені плани виробничого навчання для кожної 
групи виробничого навчання за змістом 
навчально-виробничих завдань, послідовністю   
та організацією їх виконання в навчальних 
майстернях суб’єкта  та виробничого навчання 
(виробничої практики) на підприємстві чи в сфері 
послуг відповідають робочим навчальним планам 
і програмам з професійно-практичної підготовки 

    Підпункт 2.2.5  
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.10 Складений на півріччя (у разі професійно-
технічного навчання – на термін навчання) план 
навчально-виробничої діяльності суб’єкта  
відповідає встановленим вимогам 

    Підпункт 2.2.6 
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.11 Плани занять (уроків) теоретичного та 
виробничого навчання  складені педагогічними 
працівниками відповідно до  робочих навчальних 
програм і поурочно-тематичних планів 

    Підпункт 2.2.7  
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.12 Організація навчально-виробничої діяльності 
відповідає розкладу занять, розробленому 
відповідно до робочих навчальних планів із 
дотриманням педагогічних та санітарно-
гігієнічних вимог 

    Підпункт 2.2.8  
пункту 2.2  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-



 

виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

6.1.13 Організація виробничої практики  учнів (слухачів) 
з метою набуття та удосконалення здобутих 
знань, умінь і практичних навичок здійснюється 
відповідно до встановлених вимог  

    Пункти   
3.9, 3.10  глави 3 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах,   
Порядок 
надання 
робочих місць 
для 
проходження 
учнями, 
слухачами 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
виробничого 
навчання та 
виробничої 
практики, 
затверджений 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від  
07 червня  
1999 року  
№ 992 (далі - 
Порядок 
надання 
робочих місць 
для 
проходження 
учнями, 
слухачами 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
виробничого 
навчання та 
виробничої 
практики) 



 

6.1.14 Наявність затвердженого Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями переліку 
підприємств – замовників робітничих кадрів  

    Абзац другий  
пункту 2  
Порядку 
надання 
робочих місць 
для 
проходження 
учнями, 
слухачами 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
виробничого 
навчання та 
виробничої 
практики 

6.1.15 Наявність пропозицій роботодавців та місцевих 
органів виконавчої влади, на основі яких було 
сформовано перелік підприємств – замовників 
робітничих кадрів  

    Абзаци другий, 
третій 
пункту 2  
Порядку 
надання 
робочих місць 
для 
проходження 
учнями, 
слухачами 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
виробничого 
навчання та 
виробничої 
практики 

6.1.16 Наявність договорів про надання робочих місць 
або навчально-виробничих ділянок для 
проходження учнями (слухачами) навчально-
виробничої практики, укладених між ПТНЗ та 
підприємствами 

    Пункт 8 Порядку 
надання 
робочих місць 
для 
проходження 
учнями, 
слухачами 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
виробничого 
навчання та 
виробничої 
практики 

6.1.17 Наявність затвердженого в установленому 
порядку графіка контролю керівником суб’єкта, 
його заступниками, старшим майстром, 
методистом стану навчальної роботи 
педагогічних працівників   

    Пункти 4.2, 4.3 
глави 4 
Положення про 
організацію 
навчально-



 

виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

6.1.18 Форми і періодичність проміжного та вихідного   
контролю відповідають робочим навчальним 
планам 

    Пункт 4.1 
глави 4 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

6.1.19 Облік навчальної роботи в журналах обліку 
теоретичного навчання та професійно-практичної 
підготовки здійснюється відповідно до 
встановлених вимог  

    Пункти 5.1-5.3 
глави 5 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

6.2 Стан організації навчально-виховної діяльності та соціального захисту учасників навчально-
виховного процесу 

6.2.1 Наявність у плані роботи ПТНЗ на навчальний рік 
розділу «Виховна робота» із заходами, 
спрямованими на поєднання навчання з 
національно-патріотичним вихованням,      
впровадженням принципів загальнолюдської 
моралі і духовності, розвитком творчих 
здібностей, талантів  та забезпеченням 
соціального захисту учнів (слухачів) 

    Абзац сьомий 
пункту 2.1  
глави 2    
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

6.2.2 
 

Організація навчально-виховної діяльності 
здійснюється відповідно до плану роботи суб’єкта  
на навчальний рік  

    Пункт 2.1  
глави 2  
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 



 

навчальних 
закладах 

 

6.2.3 
 

Організація харчування, матеріальне 
забезпечення та побутове обслуговування учнів 
(слухачів) здійснюються відповідно до вимог 
законодавства 
 

    Абзац сьомий 
статті 22 
ЗУ № 103/98-ВР 

6.2.4 
 

Заняття гуртків, спортивних секцій, клубів, 
об’єднань здійснюються  відповідно до розкладу 
та обліковуються належним чином 

    Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

6.2.5 Наявність документів щодо діяльності 
громадського та учнівського самоврядування 

    Стаття 23  
ЗУ №103/98-ВР 
 

6.2.6 Наявність наказів, розпоряджень, заходів щодо 
організації соціального захисту учнів (слухачів) 

    Статті 41- 44  
ЗУ №103/98-ВР 
 

6.2.7 Наявність умов для безоплатного користування 
учнями навчально-виробничою, культурно-
спортивною, побутовою,  оздоровчою  базами   
ПТНЗ 

    Пункт 19 розділу 
ІІ 
Положення про 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
 

6.2.8 У навчальному закладі учням (слухачам), які 
цього потребують,  забезпечується особливий 
соціальний захист згідно із законодавством 
 

    Стаття 41 
ЗУ №103/98-ВР 

6.3 Стан організації навчально-методичної діяльності 

6.3.1 Наявність у плані роботи ПТНЗ  на навчальний рік  
розділу «Методична робота» із зазначенням 
заходів з аналітичної, організаційної, пошукової, 
дослідницької, науково-практичної, інформаційної 
діяльності для удосконалення професійної 
компетентності педагогічних працівників 

    Абзац десятий 
пункту 2.1  
глави 2 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

6.3.2 Наявність навчально-методичного забезпечення з 
професії: кваліфікаційна характеристика, 
навчальний план, програма професійної 
підготовки, затверджені в порядку, установленому 

    Пункт 4.1 
глави 4 
Ліцензійних 
умов надання 



 

Міністерством освіти і науки освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 

6.3.3 Забезпеченість    навчального    процесу   
підручниками, посібниками,  довідковою та іншою 
навчальною літературою (не менше одного  
підручника  (посібника) за списком основної 
рекомендованої робочими програмами дисциплін 
літератури на трьох учнів, слухачів, курсантів) 

    Пункт 4.4  
глави 4 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

6.3.4 Наявність навчально-методичних матеріалів для  
виконання лабораторно-практичних, навчально-
виробничих та інших навчальних робіт учнів 
(слухачів), передбачених робочими навчальними 
планами і програмами 

    Пункт 4.3  
глави 4 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

VII. Визначення якості підготовки учнів (слухачів) 

7.1 Рівень навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої підготовки 

7.1.1 Державна підсумкова  атестація у ПТНЗ 
проводиться із загальноосвітніх предметів у 
терміни, що передбачені робочими 
навчальними   планами відповідно до 
Положення про державну підсумкову  атестацію  
учнів 

    Пункт 7.1 
глави 7 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

7.1.2 Результати внутрішнього проміжного та 
вихідного контролю за рівнем навчальних 
досягнень учнів із предметів загальноосвітньої 
підготовки  в журналах обліку та протоколах 
державної підсумкової атестації відповідають 
фактичному рівню 

    Пункт 4.1  
глави 4,  
пункт 7.1 
глави 7 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 
 

7.2 Рівень навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки 

7.2.1 Наявність у плані роботи суб’єкта на навчальний 
рік розділу «Контроль за організацією  навчально-
виробничого  процесу» із зазначенням заходів  

    Абзац дев’ятий 
пункту 2.1  
глави 2 



 

контролю за визначенням рівня знань, умінь та  
навичок учнів (слухачів)  відповідно  до вимог 
робочих навчальних планів та робочих 
навчальних програм 

Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

7.2.2 
 

Проведення семестрових, річних атестацій і 
заліків з навчальних предметів  
(професійно-теоретичної, загальнотехнічної 
підготовки тощо), що входять у додаток до 
диплома (свідоцтва), фізичної підготовки та 
перевірених робіт в ПТНЗ організовано відповідно 
до встановлених вимог  

    Глава 6 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

7.2.3 
 

Переведення учнів на наступний курс навчання, 
проведення повторної атестації і заліків 
проводяться відповідно до встановленого 
порядку  

    Глава 8 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

7.2.4 Наявність щоденників виробничої практики на 
підприємстві чи у сфері послуг 

    Абзац третій 
пункту 3.9  
глави 3 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

7.2.5 
 

Наявність зведених відомостей рівня навчальних 
досягнень учнів (слухачів) 

    Пункт 6.14  
глави 6 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах  



 

7.2.6 Наявність та відповідність заповнення нарядів на 
виконання кваліфікаційних пробних робіт 
встановленим вимогам  

    Пункт 12  
Положення про 
порядок 
кваліфікаційної 
атестації та 
присвоєння 
кваліфікації 
особам, які 
здобувають 
професійно-
технічну освіту, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства 
праці та 
соціальної 
політики  
України, 
Міністерства 
освіти  України  
від  
31 грудня  
1998 року  
№ 201/469, 
зареєстрованого 
в Міністерстві 
юстиції України 
01 березня 
1999 року  
за № 124/3417 
(далі - 
Положення про 
порядок 
кваліфікаційної 
атестації та 
присвоєння 
кваліфікації 
особам, які 
здобувають 
професійно-
технічну освіту) 
 

7.2.7 Наявність та відповідність протоколів державної 
кваліфікаційної атестації встановленим вимогам  

    Пункт 15 
Положення про 
порядок 
кваліфікаційної 
атестації та 
присвоєння 
кваліфікації 
особам, які 
здобувають 
професійно-
технічну освіту 

 

7.2.8 Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно     Абзац перший 



 

до  Положення про порядок кваліфікаційної 
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 
здобувають професійно-технічну освіту, 
затвердженого наказом Міністерства  праці та 
соціальної політики України, Міністерства освіти  
України від 31 грудня 1998 року                           № 
201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 01 березня 1999 року за             № 
124/3417  

пункту 7.2 
глави 7 
Положення про 
організацію 
навчально-
виробничого 
процесу у 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

 

VIII. Управління суб’єктом 
 

8.1 
 

 

Провадження діяльності суб’єкта здійснюється 
відповідно до заявлених під час ліцензування 
навчальних планів і програм, встановлених 
обсягів приймання на навчання 

    Глава 5 
Ліцензійних 
умов надання 
освітніх послуг у 
сфері 
професійно-
технічної освіти 
 

8.2 Повноваження і напрями діяльності суб’єкта за 
змістом та формою відповідають встановленим 
вимогам  

    Пункт 10 
Положення про 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
 

8.3 Повноваження директора (керівника) ПТНЗ 
здійснюються відповідно до вимог 
законодавства  

    Частина 
четверта 
статті 24 
ЗУ № 103/98-ВР 
 

8.4 Наявність щорічного звіту керівника ПТНЗ перед  
загальними зборами (конференцією) колективу 
навчального закладу   

    Стаття 24 
ЗУ № 103/98-ВР 
 

8.5 Відомості, зазначені у матеріалах самоаналізу 
освітньої діяльності навчального закладу, 
відповідають дійсності 

    Абзац перший 
пункту 13  
Положення про 
атестацію 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 
 

 
ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ 

 

№ 
з/п 

НПА
5
, 

вимоги 
якого 

порушено  

Правова 
норма 

Детальний опис виявленого порушення 

    

    



 

    

    

    

    

    

    

 
 



 

 
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно 

керівником суб’єкта господарювання та/або уповноваженими ним особами  
 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ОСІБ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПЕРЕВІРКУ 

№ 
з/п 

Питання, що підлягають контролю з боку 
суб’єкта господарювання 

Так1 Ні2 НВ3 
Нормативне 

обґрунтування 

1 Про проведення планової перевірки суб’єкт 
господарювання письмово повідомлений не пізніш як 
за 10 календарних днів до її початку 

   Абзац перший частини 
четвертої статті 5 Закону 
України «Про основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської діяльності» 
(далі - Закон) 

2 Посвідчення (направлення)  на перевірку та службові 
посвідчення, що засвідчують особи перевіряючих, 
пред’явлено 
 

   
Частина п’ята статті 7,  
стаття 10 Закону  
 

3 Копію посвідчення (направлення)  на перевірку надано    Частина п’ята статті 7,  
стаття 10 Закону  
 

4 Перед початком здійснення перевірки перевіряючими 
внесено запис про перевірку до відповідного журналу 
суб’єкта господарювання (за його наявності) 
 

   
Частина дванадцята статті 4 
Закону  
 

5 Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті 
питання, необхідність перевірки яких стала підставою 
для її здійснення. У посвідченні (направленні) на 
здійснення позапланової перевірки зазначені питання, 
що є підставами для здійснення такої перевірки 
 

   Абзац восьмий частини першої 
статті 6 Закону  

 
ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ  

ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

№ 
з/п 

Опис пояснень, зауважень або заперечень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
 
 
 



 

 
 
 
 Цей Акт перевірки складено в двох примірниках, один з яких надано під підпис про 
отримання керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій  ним особі, другий 
залишається на зберіганні в Державній інспекції навчальних закладів України. 

 
ПІДПИСИ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ 

 
Голова комісії 
 

                                                                      

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

Члени комісії: 
 

                                                                      

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

     
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

Керівник суб’єкта господарювання та/або уповноважені ним особи, треті особи: 
                                                                       

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

                                                                       
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

     
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ..: 
     

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
Відмітка про відмову від підписання цього Акта перевірки керівником суб’єкта 
господарювання та/або уповноваженими ним особами, третіми особами: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________ 
 

1 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. 
2 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє. 
3 «НВ» – не вимагається від суб’єкта господарювання, що перевіряється / осіб, що здійснюють 
перевірку. 
4 «НП» – не перевірялося у суб’єкта господарювання. 
5 «НПА» – нормативно-правовий акт. 



 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ СКЛАДЕНО ТА ЯКИМ ВІДПОВІДАЮТЬ ПИТАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ 

АКТОМ ПЕРЕВІРКИ 
 

№ 
з/п 

Назва НПА 
Затверджено 

вид НПА та назва органу 
дата та номер 

НПА 

1 Закони  України 
 

1.1 Про освіту Закон України від 23 травня  
1991 року 
№ 1060-XII 

1.2 Про загальну середню освіту Закон України від 13 травня  
1999 року  
№ 651-ХІV 
 

1.3 Про професійно-технічну освіту Закон України від 10 лютого  
1998 року 
 № 103/98-ВР 
 

1.4 Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності 
 

Закон України від 05 квітня  
2007 року  
№ 877-V 
 

2 Постанови Кабінету Міністрів України 
 

2.1 Про ліцензування, атестацію та акредитацію 
навчальних закладів  
 

Постанова 
Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 
1996 року 
№ 200 

2.2 Про затвердження Положення про професійно-

технічний навчальний заклад 

 

Постанова 
Кабінету Міністрів України 

від 05 серпня 
1998 року 
№ 1240 

2.3 Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг  Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 08 серпня 
2007 року 
 № 1019  

2.4 Про затвердження Державного стандарту професійно-
технічної  освіти 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 17 серпня 
2002  року 
№ 1135 

2.5 Про затвердження Порядку надання робочих місць 
для проходження учнями, слухачами професійно-
технічних навчальних закладів виробничого навчання 
та виробничої практики  

Постанова 
Кабінету Міністрів України 

від 07 червня 
1999 року 
№ 992 

2.6 Про затвердження Порядку працевлаштування 
випускників професійно-технічних навчальних 
закладів, підготовка яких проводилася за державним 
замовленням  

Постанова Кабінету Міністрів 
України  

від 27 серпня 
2010 року 
№ 784 

3 Накази центральних органів виконавчої влади України 
 

3.1 Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників 

Наказ  
Міністерства освіти і науки 
України 

від 06 жовтня 
2010 року  
№ 930, 
зареєстровано в 



 

Міністерстві 
юстиції України  
14 грудня  
2010 року  за  
№ 1255/18550 

3.2 Про затвердження Типових правил прийому до 
професійно-технічних навчальних закладів України  

Наказ  
Міністерства освіти і науки 
України 

від 14 травня 
2013 року  
№ 499, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України   
29 травня  
2013 року  
за № 823/23355 

3.3 Про затвердження Ліцензійних умов надання          
освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за       
дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг, Положення про експертну комісію та порядок 
проведення ліцензійної експертизи та Типового 
положення про регіональну експертну раду з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 
 

від 24 грудня 
2003 року  
№ 847,  
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України 
19 січня  
2004 року  
за № 71/8670 

3.4 Про затвердження Положення про організацію 
навчально-виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах  

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 30 травня 
2006 року  
№ 419, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України    
15 червня  
2006 року  
за  № 711/12585 

3.5 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти  

Наказ Міністерства освіти і 
науки України  

від 15 квітня  
1993 року  
№ 102,  
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
27 травня  
1993 року  
за № 56 

3.6 Про затвердження Типових штатних нормативів 
професійно-технічних навчальних закладів 
 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 06 грудня 
2010 року 
№1204, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
25 січня  
2011 року за   
№ 114/18852 
  

3.7 Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації 
та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 
професійно-технічну освіту  

Наказ  
Міністерства праці та 
соціальної політики України, 
Міністерства освіти України  

від 31 грудня  
1998 року  
№ 201/469, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України    
01 березня  
1999 року за  
№ 124/3417 

 


