
Методичні рекомендації щодо 

відкриття ліцензії на освітню діяльність   

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Загальні положення 
 

Ліцензування освітньої діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на сьогодні регламентується Законом України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності». 

Метою методичних рекомендацій «Відкриття ліцензії на освітню 

діяльність  у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» є дотримання 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти єдиних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Рекомендації розраховано на працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування, 

відповідних методичних служб. 

 

Терміни, визначення 

 

Ліцензований обсяг у сфері професійної (професійно-технічної освіти) - 

визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може 

одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за 

певною професією на кожному курсі навчання або групою споріднених 

професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного 

угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі 

ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві), або 

післядипломної освіти; 

Місце провадження освітньої діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, 

земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за 

певною адресою, у межах якого (якої) провадиться освітня діяльність за 

відповідною спеціальністю (професією) чи групою споріднених професій, 

віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання 

Національного класифікатора професій ДК 003:2010 на певному рівні (рівнях) 

вищої, фахової передвищої або професійної (професійно-технічної) освіти (крім 

місць проведення практичної підготовки, у тому числі при дуальному навчанні) 

та у сфері післядипломної освіти, повний цикл освітнього процесу на певному 

рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної 

освіти; 

Освітня діяльність у сфері післядипломної освіти - діяльність закладів 

вищої, фахової передвищої, післядипломної, професійної (професійно-

технічної) освіти, що провадиться на певних рівнях вищої, фахової передвищої 

та професійної (професійно-технічної) освіти та включає спеціалізацію, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування, інтернатуру, лікарську 
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резидентуру; ліцензуванню підлягає освітня діяльність у сфері післядипломної 

освіти, обов’язковість якої передбачена законами; 

Освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - 

діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від 

типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі 

первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовки та/або 

підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного 

класифікатора професій ДК 003:2010, на рівнях професійної (професійно-

технічної) освіти (першому (початковому) рівні, другому (базовому) рівні, 

третьому (вищому) рівні); закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і 

функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності; 
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1. Рекомендації до оформлення заяви та заповнення таблиць 

ліцензійної справи 

 

Рекомендації до оформлення заяви 

Заява адресується Міністерству освіти і науки України.  

При отриманні ліцензії на освітню діяльність у тексті використовуємо 

формулювання «Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти за професією з ліцензованим обсягом ______ 

осіб» або «Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійно-технічної освіти за професією структурним підрозділом (філією) з 

ліцензованим обсягом ______ осіб»  

При заповненні граф таблиці заяви вказуємо код і назву професії 

відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010.  

У графі «Вид освітньої діяльності (первинна професійна 

підготовка/професійно-технічне навчання/ перепідготовка/ підвищення 

кваліфікації)» вказуємо вид підготовки: окремо первинна професійна 

підготовка та окремо за потребою професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації. 

У графі «Ліцензований обсяг (осіб)» вказуємо потрібний ліцензований 

обсяг. 

У графі «Рівень професійної (професійно-технічної) освіти: перший 

(початковий), другий (базовий), третій (вищий)» вказуємо рівні професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до Закону України «Про освіту» та 

Національної рамки кваліфікації (професійно-технічне навчання, 

перепідготовка – перший (початковий) рівень, первинна професійна підготовка 

та підвищення кваліфікації до 5 розряду – другий (базовий) рівень, первинна 

професійна підготовка та підвищення кваліфікації з 5 розряду – третій (вищий) 

рівень. 

Рядок «Здобувач ліцензії» заповнюємо відповідно до Статуту закладу 

(підприємства, організації, установи) без скорочень, при потребі вказуємо 

повну назву відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу. 

Інші рядки заповнюємо відповідно до установчих та фінансових 

документів без помилок. 

Посаду керівника вказуємо відповідно до штатного розпису. 

Назви рядків не змінюємо, якщо відсутні дані для заповнення рядків 

ставимо прочерк. 

У разі ліцензування освітньої діяльності у відокремленому структурному 

підрозділі в заяві додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я 

та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, місце 

провадження освітньої діяльності, номер телефону і телефаксу, адреса 

електронної пошти такого підрозділу. 

У разі ліцензування освітньої діяльності за кількома професіями в межах 

одного коду класу дозволяється об’єднувати матеріали в одну справу. 

 

Зразок оформлення заяви додається 



Разом із заявою подаються такі документи: 

1) копії установчих документів юридичної особи, а саме: копія статуту (усі 

сторінки); копія змін до статуту (при наявності); витяг (виписка) з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, де 

зазначено вид діяльності «85.32 Професійно-технічна освіта»; наказ про 

створення (реорганізацію); 

 

2) копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до 

повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання 

кваліфікованих робітників, у разі ліцензування професійно-технічного 

навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на 

виробництві за потребою коли статут складено не за вимогами типового 

статуту закладу професійної (професійно-технічної) освіти та не погоджено 

у Міністерстві освіти і науки України (положення про підрозділ погоджено 

регіональним управлінням освіти); 

 

3) копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності 

у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що 

провадитимуть освітню діяльність) (положення про структурний підрозділ 

погоджено регіональним управлінням освіти); 

 

4) копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-

виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 

освітньої діяльності (може бути: копії інформаційної довідки з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна; 

свідоцтва на право власності; документів на право оперативного управління 

чи користування основними засобами для здійснення освітнього процесу; 

державного акту на право постійного користування земельною ділянкою; 

договору оренди приміщень на строк, необхідний для завершення повного циклу 

освітньої діяльності тощо); 

 

5) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за 

попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату); 

 

6) копію затвердженої в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної 

характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії 

затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною 

запискою до них та видом підготовки, розроблених на основі державних 

стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних 

планів підготовки кваліфікованих робітників; 

 



Рекомендації до оформлення пояснювальної записки 

У ліцензійну справу вкладаємо освітньо-кваліфікаційні характеристики 

(або кваліфікаційні характеристики або професійний стандарт), типові 

навчальні плани з професії (при потребі за всіма розрядами (категоріями, 

класами)) за підписом директора або копії робочих навчальних планів (при 

потребі за всіма розрядами (категоріями, класами)). Підпис директора 

скріплюємо печаткою. 

У пояснювальній записці вказуємо: 

- «Код та найменування професії (групи професій)» відповідно до заяви та 

Класифікатора професій ДК 003:2010; 

- «Строк навчання» відповідно до робочого навчального плану. 

- «Навчальний план, затверджений відповідно до вимог законодавства», де 

зазначаємо ким погоджено та затверджено робочий навчальний план з професії 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 

«Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах»; 

- «Відповідність вимогам державного стандарту професійно-технічної 

освіти», де зазначаємо назву Державного стандарту професійно-технічної 

освіти або Типових навчальних планів і програм, на підставі якого 

розробляється робочий навчальний план. 

- «Відповідність вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики 

випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної 

характеристики професії, або професійного стандарту (в разі  

наявності)», де зазначаємо документ звідки взята освітньо-кваліфікаційна 

характеристика (або кваліфікаційна характеристика). Це може бути: для 

освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного 

навчального закладу – Державний стандарт професійно-технічної освіти, для 

кваліфікаційної характеристики професії – Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (ДКХП) або Єдиний тарифно-

кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників (ЄТКД); 

- «Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, та віку 

особи, в разі досягнення якого може бути присвоєна відповідна кваліфікація», 

де зазначаємо вимоги відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної 

характеристики професії; 

- «Категорії осіб, для яких передбачено таке навчання», де зазначаємо 

категорії осіб відповідно до статутної діяльності та вимого кваліфікаційної 

характеристики професії. 

Пояснювальну записку підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

  

Зразок оформлення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти або кваліфікаційної 

характеристики професії, типових навчальних планів підготовки 

кваліфікованих робітників, пояснювальної записки додається 

 



7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти; 

 

Рекомендації до розділу «ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на певному рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти» 

Рекомендації до таблиці «Загальна інформація про забезпечення 

педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти за професією 

___________________________________   на _______________ рівні» 
            (код та найменування професії) 

Вказуємо код і назву професії відповідно до Класифікатора професій ДК 

003:2010. Рівень професійної (професійно-технічної) освіти зазначаємо той, що 

вказали у заяві. 

У графі «Необхідна кількість (осіб)» вказуємо кількість викладачів та 

майстрів виробничого навчання необхідних для виконання освітньої програми 

при відповідному ліцензійному обсязі та штатному розписі. Під час аналізу 

потреби викладачів враховуємо відповідну вищу фахову освіту педпрацівника, 

досвід практичної роботи за відповідним фахом (не менше п’яти років), 

проходження відповідної психолого-педагогічної підготовки. Під час аналізу 

потреби майстрів виробничого навчання відповідну вищу фахову освіту 

педпрацівника, досвід практичної роботи за відповідним фахом (не менше 

п’яти років), проходження відповідної психолого-педагогічної підготовки, 

наявність робітничої професії. 

У графі «Фактична кількість (осіб)» вказуємо фактичну кількість осіб, які 

працюють у закладі на відповідних посадах педпрацівників або будуть 

працювати в майбутньому з професії, що ліцензується.  

Графу «Відсоток потреби» заповнюємо відповідно до математичного 

разрахунку. 

У рядках «у тому числі ті, що працюють за сумісництвом» вказуємо 

кількість осіб, у яких основним місцем роботи не є заклад, що ліцензується. 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

  

Рекомендації до таблиці «Якісний склад педагогічних працівників, які 

забезпечують навчальний процес за професією _______________________ на 

__________________________ рівні професійної (професійно-технічної) освіти» 
(код та найменування професії) 
Вказуємо код і назву професії відповідно до Класифікатора професій ДК 

003:2010. Рівень професійної (професійно-технічної) освіти зазначаємо той, що 

вказали у заяві. 

Окремо заповнюємо кожний розділ таблиці. Викладачі можуть 

повторюватися у розділах «Загальнопрофесійна підготовка» та «Професійно-

теоретична підготовка». Якщо в закладі відсутні педпрацівники, які працюють 



за сумісництвом, у розділах «Особи, які працюють за сумісництвом» ставимо 

прочерк. 

Графа «Найменування навчальної дисципліни» може містити одну або 

декілька навчальних дисциплін відповідно до робочого навчального плану або 

типового плану.  

У графі «Прізвище, ім’я, по батькові викладача» вказуємо повністю 

прізвище, ім’я, по батькові педпрацівника. Його дані необхідно ввести до 

ЄДЕБО. 

У графі «Повне найменування посади викладача» вказуємо посаду: 

«викладач» або «майстер виробничого навчання». Якщо педпрацівник працює 

за суміщенням, то вказуємо основну посаду та посаду за суміщенням: 

«директор, викладач» або «методист, викладач». Сумісникам вказуємо посаду, 

на яку прийняті: «викладач». 

У графі «Повне найменування закладу, який закінчив викладач (рік 

закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)» 

вказуємо дані з диплома без скорочень про відповідну фахову освіту. При 

наявності декілька дипломів, вказуємо інформацію із усіх дипломів. Майстрам 

виробничого навчання додатково вказуємо дані про відповідну професійно-

технічну освіту. Дані про педпрацівників повинні співпадати з ЄДЕБО. 

У графі «Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (для викладачів), 

розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів)» 

вказуємо дані відповідно до атестації педагогічних працівників. 

Графу «Педагогічний стаж викладача (повних років)» заповнюємо 

відповідно до наказу про нарахування педагогічного стажу по закладу. 

Графу «Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі)» заповнюємо відповідно до 

документів про підвищення кваліфікації. Викладачам предмету «Охорона 

праці» додатково вказуємо відповідні курси підвищення кваліфікації. 

Працівникам адміністрації закладу вказуємо курси підвищення кваліфікації за 

фахом як викладачів. 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Зразки таблиць додаються. 

  

 

8) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

Рекомендації до розділу «ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

Рекомендації до таблиці «Інформація про загальну площу приміщень, що 

використовуються під час освітнього процесу» 



У графі «Адреса приміщення» вказуємо повну юридичну адресу 

відповідно установчих документів та документів на право власності, а також 

поштові адреси навчальних приміщень (при наявності) відповідно до 

документів на право власності. Якщо приміщення орендовані, вказуємо 

поштову адресу відповідно до договорів про оренду. Дані повинні бути 

ідентичними з ЄДЕБО. 

У графу «Найменування власника майна» вносимо дані відповідно до 

документів на право власності. 

Графу «Площа (кв. метрів)» заповнюємо відповідно до документів на 

право власності або договорів про оренду. Дані повинні бути ідентичними з 

ЄДЕБО. 

У графу «Найменування та реквізити документа про право власності або 

оперативного управління або користування» вносимо інформацію із документів 

на право власності. 

Графу «Документ про право користування (договір оренди)» заповнюємо 

відповідно до договорів про оренду. 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Рекомендації до таблиці «Забезпечення приміщеннями навчального, 

навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками 

за відповідною професією певного рівня» 

У графі «Кількість приміщень, одиниць. Необхідна» вказуємо кількість 

приміщень відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 

або необхідних для виконання робочого навчального плану при відповідному 

ліцензійному обсязі. Під час вирахування необхідних приміщень враховуємо 

заявлений ліцензійний обсяг. 

У графі «Кількість приміщень, одиниць. Фактична» вказуємо фактичну 

кількість приміщень. Кабінети, лабораторії, майстерні можуть бути сумісними. 

Дані повинні співпадати з ЄДЕБО. 

У рядках «1. Кабінети (класи, аудиторії)», «2. Майстерні», «3. 

Лабораторії», «8. Стадіон», «9. Інше» дані вказуємо у кількісних одиницях. 

У рядках «4. Полігон, кв. метрів», «5. Автодром (майданчик), кв. метрів» 

дані вказуємо у кв. метрах. 

У рядках «6. Трактородром, гектарів», «7. Навчальне господарство, 

гектарів» дані вказуємо у гектарах. 

У рядку «9. Інше» вказується додаткова інформація при ліцензуванні 

виду підготовки «Первинна професійна підготовка» відповідно до Технологічні 

вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на 

певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти (Додаток 15 до 

Ліцензійних умов Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності»),  а саме дані про наявність бібліотеки, спортивного залу, стадіону 

або спортивного майданчика, медичного пункту, пунктів громадського 

харчування, гуртожитку. 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 



Рекомендації до таблиці «Обладнання навчальних, навчально-виробничих 

приміщень та майданчиків за відповідною професією певного рівня» 

У графі «Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та 

майданчиків» вказуємо приміщення відповідно з метою повного виконання 

освітніх програм. Кількість приміщень повинна співпадати із зазначеними у 

графі «Кількість приміщень, одиниць. Фактична» таблиці «Забезпечення 

приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими 

приміщеннями та майданчиками за відповідною професією певного рівня». 

Дані повинні співпадати з ЄДЕБО. 

Графа «Найменування дисциплін» може містити один або декілька 

навчальних дисциплін відповідно до робочого навчального плану або типового 

плану.  

Графу «Площа приміщень, кв. метрів. Власних» заповнюємо при 

наявності свідоцтва на право власності. Дані повинні співпадати з ЄДЕБО. 

 Графу «Площа приміщень, кв. метрів. Орендованих» заповнюємо при 

наявності договору про оренду. Дані повинні співпадати з ЄДЕБО. 

У графі «Площа на одного учня, слухача, кв. метрів» вказуємо площу на 

одного учня (слухача) не менше 2.4, кв. метрів враховуючи кількість 

навчальних або робочих місць у приміщенні. Потреба на одне навчальне або 

робоче місце вказана у Державних будівельних нормах України  

У графі «Забезпечення обладнанням. Найменування обладнання» 

вказуємо оснащення, обладнання, інструменти, прилади, пристрої, засоби 

навчання, інвентар, моделі, макети, муляжі відповідно до Державного 

стандарту професійно-технічної освіти або необхідного для виконання освітніх 

програм з професії, що ліцензується. 

У графі «Забезпечення обладнанням. Необхідна кількість, одиниць» 

вказуємо кількість оснащення, обладнання, інструмента, приладів, пристроїв, 

засобів навчання, інвентарю, моделей, макетів, муляжів відповідно до 

Державного стандарту професійно-технічної освіти або необхідного для 

виконання освітніх програм з професії, що ліцензується. 

У графі «Забезпечення обладнанням. Фактична кількість, одиниць» 

вказуємо фактичну кількість оснащення, обладнання, інструмента, приладів, 

засобів навчання, пристроїв, інвентарю, моделей, макетів, муляжів, що є в 

закладі для виконання освітніх програм з професії, що ліцензується. 

В описовій формі додатково подаються обґрунтування достатньої 

кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що 

ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 

обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в освітньому процесі 

таке обладнання використовується. 

 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Зразки таблиць додаються. 

 



9) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за 

певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти; 

Рекомендації до розділу «ВІДОМОСТІ про навчально-методичне 

забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-

технічної) освіти» 

Рекомендації до таблиці «Навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професійної (професійно-

технічної) освіти» 

У графу «Найменування навчальної дисципліни та виду професійно-

практичної підготовки згідно з навчальним планом» вносимо усі навчальні 

дисципліни з загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок. 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби). 

Навчальних планів» вказуємо до всіх навчальних дисциплін «+». Заклад 

самостійно розробляє навчальні плани. 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби). 

Поурочно-тематичних планів» вказуємо до всіх навчальних дисциплін «+» 

(крім виробничого навчання та виробничої практики). Заклад самостійно 

розробляє поурочно-тематичні плани. 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби). Переліку 

навчально-виробничих робіт» вказуємо «+» тільки до виробничого навчання та 

виробничої практики. Заклад самостійно розробляє переліки навчально-

виробничих робіт. 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби). 

Навчально-методичного забезпечення вихідного контролю знань» вказуємо до 

всіх навчальних дисциплін «+». Заклад самостійно розробляє вихідний 

контроль знань до всіх навчальних дисциплін. 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби). Завдання 

для проведення лабораторно-практичних робіт» вказуємо «+» або «-» до тих 

навчальних дисциплін, де у робочому навчальному плані є лабораторно-

практичні або практичні заняття. У інших випадках вказуємо «немає потреби». 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Рекомендації до таблиці «Забезпечення планами семінарських та 

практичних занять» 

У графі «Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним 

планом» вказуємо всі навчальні дисципліни відповідно до робочого 

навчального плану.  

У графі «Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби). Планів 

семінарських занять» вказуємо «немає потреби». 

У графі «Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби). планів 

практичних занять» вказуємо «+» або «-» до тих навчальних дисциплін, де у 

робочому навчальному плані є лабораторно-практичні або практичні заняття. У 

інших випадках вказуємо «немає потреби». 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 



Рекомендації до таблиці «Забезпечення програмами і базами для 

проходження практики» 

У графі «Найменування виду практики згідно з навчальним планом» 

вказуємо практику відповідно до робочого навчального плану.  

У графі «Семестр (тиждень), в якому передбачена практика» вказуємо 

семестр (при первинній професійній підготовці) та тиждень (при професійно-

технічному навчанні, перепідготовці, підвищенні кваліфікації). Якщо робочих 

навчальних планів декілька, то інформацію надаємо на кожен вид підготовки та 

розряд (категорію, клас). 

У графі «Тривалість практики, тижнів» вказуємо кількість тижнів 

практики відповідно до робочого навчального плану. Якщо робочих 

навчальних планів декілька, то інформацію надаємо на кожен вид підготовки та 

розряд (категорію, клас). 

У графі «Інформація про наявність програм практики (“+” або “-”)» 

вказуємо «+». Програми практик є у Державному стандарті професійно-

технічної освіти або Типових навчальних планах та програмах. При відсутності 

зазначених програм заклад самостійно розробляє робочу програму практики.  

У графі «Найменування бази для проходження практики» вказуємо бази 

практик відповідно до договорів про проходження навчальної практики. 

У графі «Інформація про наявність угод про проходження практики 

(номер, дата, строк дії)» чітко вказуємо номер договору про проходження 

практики (або на підготовку робітничих кадрів, якщо обумовлено бази 

практик), дату укладання договору, строк дії договору. 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Зразки таблиць додаються. 

 

 

10) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним 

рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (крім розширення 

провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 

Рекомендації до розділу «ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

Рекомендації до таблиці «Відомості про наявність бібліотеки» 

Таблиця заповнюється при ліцензуванні професії за видом підготовки: 

первинна професійна підготовка. 

У графі «Наявність (так/ні)» вказуємо «так» або «ні» відповідно до 

наявності або відсутності бібліотеки (електронної бібліотеки, Інтернету, 

періодичних видань, інші). 

Графа «Площа, кв. метрів» заповнюється тільки у рядку «1. Бібліотека». 

Рядки графи «Обсяг фонду (найменувань/ примірників)» заповнюються 

при «так» у графі «Наявність (так/ні)». 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 



Рекомендації до таблиці «Забезпечення підручниками, навчальними 

посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою» 

У графі «Найменування навчальної дисципліни» вказуємо всі навчальні 

дисципліни відповідно до робочого навчального плану..  

У графі «Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального 

посібника тощо» вказуємо одного або групу авторів (укладачів) підручника 

(навчального посібника). 

Потреба у кількості примірників зазначена у Технологічних вимогах щодо 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної 

(професійно-технічної) освіти (Додаток 15 до Ліцензійних умов Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). 

Кількість примірників для книг в електронній формі не зазначається 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Рекомендації до таблиці «Перелік фахових періодичних видань» 

Таблиця заповнюється при ліцензуванні професії за видом підготовки: 

первинна професійна підготовка. 

Кількість періодичних видань повинна співпадати з даними таблиці 

«Відомості про наявність бібліотеки»  (рядок «4. Періодичні видання», графа 

«Обсяг фонду (найменувань/ примірників)»). 

Таблицю підписує керівник та скріплює підпис печаткою. 

 

Зразки таблиць додаються. 

 

 

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 

закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), 

для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, 

додатково подається копія документа про визнання їх в Україні; 

 

Копії документів виконуються на копіювальних апаратах з чітким 

зображенням текстів, таблиць, схем, печаток та завіряються в установленому 

порядку. 

 

Ліцензійні документи готуються у двох екземплярах. 

До ліцензійної справи додається опис документів, що подається для 

одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти, у двох екземплярах. 

 

Зразок опису додається 

 



2. Зразки документів з ліцензування освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Зразок заяви про отримання ліцензії 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
вул. Харківська,38-а, м. Суми, 40016, тел./факс: (0542)63-21-36, 63-21-04 

E-mail: pto-sumy @ukr.net   Код ЄДРПОУ 23584634 

 
_________ № __________                                            На № _______________ від ____________ 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

01135, м. Київ,  пр. Перемоги, 10 

 

ЗАЯВА 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності  

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-

технічної освіти за професією (або структурним підрозділом (філією)) з ліцензованим 

обсягом 45 осіб. 

 

Код згідно з 

Національним  

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії (групи, 

підкласу, класу, 

класифікаційного 

угруповання) 

Вид освітньої 

діяльності (первинна 

професійна 

підготовка/професійно-

технічне навчання/ 

перепідготовка/ 

підвищення 

кваліфікації) 

Ліцензований 

обсяг (осіб) 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти: перший 

(початковий), 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

7241 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

7241 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) Державний навчальний заклад «Навчальний центр 

професійно-технічної освіти у Сумській області» 
(повне найменування закладу освіти - юридичної  



________________________________________________________________________________ 
                           особи або відокремленого підрозділу, що провадитиме освітню діяльність*) 

Керівник _____директор  Сидорчук В’ячеслав Петрович 
                    (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код 23584634 

Організаційно-правова форма державна організація (навчальний заклад) 

Форма власності державна 

Орган управління Міністерство освіти і науки України 

Місцезнаходження вул. Харківська,38-а, м. Суми, 40016_ 

Місце провадження освітньої діяльності вул. Харківська,38, м. Суми, 40016,  

вул. Перемоги, 17, м. Суми, 40016 

Номер телефону _____(0542)63-21-36___, телефаксу __(0542) 63-21-04______________, 

адреса електронної пошти _ pto-sumy @ukr.net_________________________ 

Поточний рахунок 45419098013752 у ГДКУ у Сумській області
  
 

(найменування банківської установи) 

________________________________________________________________________________ 

 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

 

 

Директор _____________ 
(підпис) 

В.П. Сидорчук 

МП    

 

 
 

 



ЗМІСТ 

 

1.  Копії установчих документів юридичної особи   

2.  Копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до 

повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) 

навчання кваліфікованих робітників, у разі ліцензування 

професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та/або 

перепідготовки, у тому числі на виробництві 

за 

потребою 

3.  Копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі 

наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених 

структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)  

за 

потребою 

4.  Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для здійснення 

навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення 

повного циклу освітньої діяльності 

 

5.  Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача 

(ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до 

органів Держстату) 

 

6.  Копію затвердженої в установленому порядку освітньо-

кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти або кваліфікаційної характеристики 

професії або професійного стандарту, копії затверджених в 

установленому порядку навчальних планів з пояснювальною 

запискою до них, розроблених на основі державних стандартів 

професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних 

планів підготовки кваліфікованих робітників 

 

7.  Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-

технічної) освіти 

 

8.  Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти 

 

9.  Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) 

освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі 

збільшення ліцензованого обсягу) 

 

10.  Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за 

певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти 

 

11.  Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий 

ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих 

навчальними закладами інших країн, додатково подається копія 

документа про визнання їх в Україні (крім розширення провадження 

освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 

 

12.  Опис документів, що подаються для отримання ліцензії  



 

Разом із заявою подаються такі документи: 

1) копії установчих документів юридичної особи, а саме: копія статуту (усі 

сторінки); копія змін до статуту (при наявності); витяг (виписка) з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, де 

зазначено вид діяльності «85.32 Професійно-технічна освіта»; наказ про 

створення (реорганізацію); 

 

2) копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до 

повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання 

кваліфікованих робітників, у разі ліцензування професійно-технічного 

навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на 

виробництві за потребою коли статут складено не за вимогами типового 

статуту закладу професійної (професійно-технічної) освіти та не погоджено 

у Міністерстві освіти і науки України (положення про підрозділ погоджено 

регіональним управлінням освіти); 

 

3) копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності 

у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що 

провадитимуть освітню діяльність) (положення про структурний підрозділ 

погоджено регіональним управлінням освіти); 

 

4) копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-

виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 

освітньої діяльності (може бути: копії інформаційної довідки з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна; 

свідоцтва на право власності; документів на право оперативного управління 

чи користування основними засобами для здійснення освітнього процесу; 

державного акту на право постійного користування земельною ділянкою; 

договору оренди приміщень на строк, необхідний для завершення повного циклу 

освітньої діяльності тощо); 

 

5) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за 

попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату); 

 



Зразок освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-

технічного навчального закладу 

 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника державного навчального 

закладу «Навчальний центр професійно-технічної освіти у Сумській області» 
1. Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

2. Кваліфікація: Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 2 розряду  (IIІ рівень НРК) 

3. Кваліфікаційна характеристика 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та 

обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. 

Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної 

арматури. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим 

розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. 

Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. 

Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові 

енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські 

роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і 

виконує прості вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні 

роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. 

Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів 

електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів. 

Повинен знати: будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і 

електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, 

правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; 

назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним 

інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і 

способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої 

допомоги в разі ураження електричним струмом; правила електробезпеки під час 

обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II; прийоми і послідовність 

виконання такелажних робіт. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на 

виробництві, без вимог до стажу роботи. 

Приклади робіт. 
1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з 

вмиканням у мережу. 

2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром. 

3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - 

виготовлення та встановлення. 

4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим 

повітрям, змазування, заміна щіток. 

5. Електроди заземлюючі - встановлення І забивання. 

6. Ілюмінація - встановлення. 

7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення. 

8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, 

зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв. 

9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо – розбирання, ремонт і складання. 

10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та заміна. 

11. Трансформатори зварювальні - розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення 

клемного щитка. 



12. Цоколі електроламп - паяння кінців. 

13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - 

виготовлення і встановлення. 

14. Щитки та коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників та рубильників. 

4. Порівняльна таблиця кваліфікаційної характеристики та професійних 

компетенцій 

 
Код 

компетенції 

Найменування компетенції Згідно з ДКХП, розряд 2 

ЕРОЕ  –  

2.1.1 

Приймати участь у прийомі 

та здаванні зміни відповідно 

до встановленої процедури 

доповідати про всі виявлені 

неполадки на момент 

прийому і здачі зміни  

 

ЕРОЕ  –  

2.1.2 

Підготовляти робочі місця, 

інструмент, пристосування, 

перевіряти засоби захисту, 

ознайомлюватися з 

технічною документацією 

для виконання робіт  

Раціонально і ефективно організовує працю на 

робочому місці, дотримується норм 

технологічного процесу, не допускає браку в 

роботі 

ЕРОЕ  –    

2.2.1 

Виконувати окремі 

нескладні роботи з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування під 

керівництвом 

електромонтера вищої 

кваліфікації 

Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та 

обслуговування електроустаткування під 

керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. 

Очищає і продуває стисненим повітрям 

електроустаткування з частковим розбиранням, 

промиванням і протиранням деталей. Чистить 

контакти і контактні поверхні.  

Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує 

прості вимірювання. 

Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції 

розподільної мережі статорів та роторів 

електродвигунів, обмоток трансформаторів. 

Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові 

енергоустановки потужністю до 50 кВт 

ЕРОЕ  –    

2.2.2 

Виконувати монтаж і ремонт 

розподільчих коробок 

клемників, запобіжних 

щитків та освітлювальної 

арматури. 

Монтує і ремонтує розподільні коробки 

клемників, запобіжних щитків та освітлювальної 

арматури 

ЕРОЕ  –    

2.2.3 

Виконувати роботи по 

обробці, зрощуванню, 

ізоляції та пайки проводів 

напругою до 1000 В, 

прокладці встановлюваних 

проводів та кабелів 

Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. 

Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і 

паяння проводів напругою до 1000 В.  

Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції 

уводів і виводів кабелів 

ЕРОЕ  –    

2.2.4 

Виконувати нескладні 

регламентні роботи з 

обслуговування 

електроустаткування під 

керівництвом 

електромонтера вищої 

 



кваліфікації 

ЕРОЕ  –    

2.2.5 

Виконувати прості слюсарні, 

монтажні і теслярські роботи 

під час ремонту 

електроустаткування. 

Працювати пневмо- та 

електроінструментом. 

Виконувати такелажні 

роботи із застосуванням 

простих вантажних засобів і 

кранів, якими керують з 

підлоги. 

Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські 

роботи під час ремонту електроустаткування. 

Працює пневмо- та електроінструментом. 

Виконує такелажні роботи із застосуванням 

простих вантажних засобів і кранів, якими 

керують з підлоги 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які 

навчатимуться за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 2 розряду: 
5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. По закінченню навчання - повна загальна середня освіта, професійна підготовка 

на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 2 розряду. 

5.3. Навчання з охорони праці - згідно з вимогами чинного законодавства України 

«Про охорону праці». 

6. Сфера професійної діяльності  

КВЕД  ДК 00 9:2010. Переробна промисловість. Ремонт і технічне обслуговування 

електричного устаткування 

  7. Специфічні вимоги 

7.1. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.2. Медичні обмеження. 

8. Термін навчання: 837 годин. 

9.  Загальні  компетенції 

 Усвідомлення важливості свого трудового внеску в досягнення колективу. 

 Взаємодія з членами колективу в процесі роботи. 

 Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час 

роботи.  

 10. Професійні компетенції  

 

Код 
Професійні 

компетенції 
Зміст професійних компетенцій 

        Базові  

БК.1 Основи 

трудового 

законодавства 

- Знати: 

основи трудового законодавства 



БК.2 Основи ринкової 

економіки та 

підприємництва, 

основи 

енергоменеджме

нту 

Знати: 

основи ринкової економіки та підприємництва, основи 

енергоменеджменту 

Уміти: 

раціонально використовувати електроенергію. 

БК.4 Основи 

енергозбереженн

я, раціональна 

робота 

електрообладнан

ня 

Знати: 

основи енергозбереження; 

принципи раціональної роботи електрообладнання 

Уміти: 

раціонально використовувати електроенергію; 

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання та 

електроінструмент 

БК.5 Охорона праці, 

промислова і 

пожежна 

безпеки, 

виробнича 

санітарія 

Знати: 

вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, 

виробничої санітарії і навколишнього середовища; 

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці, та пожежної 

безпеки;  

вимоги до організації робочого місця;  

правила надання першої допомоги в разі ураження електричним 

струмом; 

правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок 

в обсязі кваліфікаційної групи II 

Уміти: 

визначати необхідні засоби індивідуального та колективного 

захисту, їх справність, правильно їх застосовувати; 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння 

БК.6 Ліквідація  

аварій та їхніх 

наслідків, 

надання першої 

долікарської 

допомоги 

потерпілим у 

разі нещасних 

випадків 

Знати: 

план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; 

правила та засоби надання першої долікарської допомоги 

потерпілім у разі нещасних випадків 

Уміти: 

ліквідувати  аварії та їхні наслідки; 

надати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних 

випадків під час аварій;  

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених виробничих негативних 

явищ (пожежі, аварії, повені тощо)  

БК.7 Основи роботи 

на 

персональному 

комп’ютері 

Знати:  

основи роботи на персональному комп’ютері; 

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи 

на персональному комп’ютері 

Уміти: 

працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому 

для виконання професійних обов’язків   

Профільні Зміст професійних компетенцій 

ЕРОЕ  

–  2.1.1 

Приймати 

участь у прийомі 

та здаванні 

зміни відповідно 

до встановленої 

процедури 

Знати: 

порядок прийому і здачі зміни; 

призначення та порядок ведення журналів: прийому і здачі зміни, 

реєстрації виконання робіт за нарядами і розпорядженнями, 

обліку переносних заземлень;  

вимоги безпеки при прийманні і здачі зміни;  



доповідати про 

всі виявлені 

неполадки на 

момент прийому 

і здачі зміни  

особливості прийому і здачі зміни під час ліквідації аварій, 

здійснення перемикань, операцій по включенню і відключенню 

електроустаткування, при його несправності або ненормальному 

режимі роботи; 

ознаки несправності та ненормального режиму роботи 

електроустаткування 

Уміти: 

приймати і здавати зміну;  

раціонально організувати обхід і огляд устаткування і 

пристосувань; 

вести записи журналів: прийому і здачі зміни, реєстрації 

виконання робіт за нарядами і розпорядженнями, обліку 

переносних заземлень; 

виконувати огляд устаткування при прийманні і здаванні зміни; 

визначати працездатність і стан електрообладнання, прийнятого 

по зміні 

ЕРОЕ  

–  2.1.2 

Підготовляти 

робочі місця, 

інструмент, 

пристосування, 

перевіряти 

засоби захисту, 

ознайомлюватис

я з технічною 

документацією 

для виконання 

робіт  

Знати:  
порядок підготовки робочих місць;  

правила читання технічної документації;  

правила застосування електрозахисних засобів (основних і 

додаткових) в електроустановках до і вище 1000В;  

правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в 

обсязі виконуваних робіт;  

порядок допусків до роботи за нарядами - допусками, за 

розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації при 

ремонтах електроустаткування 

Уміти: 

користуватися нормативною та технічною документацією при 

підготовці робочих місць; 

перевіряти справність електрозахисних засобів, інструменту та 

приладів вимірів, пристосувань;  

користуватися інструментом, захисними засобами, приладдям 

вимірів і пристосуваннями  

складати та розбирати прості електричні схеми. 

ЕРОЕ  

–    

2.2.1 

 

Виконувати 

окремі нескладні 

роботи з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткув

ання під 

керівництвом 

електромонтера 

вищої 

кваліфікації 

. 

Знати: 

правила електробезпеки в обсязі кваліфікаційної групи II; 

основи електротехніки в обсязі виконуваної роботи;  

будову і принцип роботи нескладного электрообладнення;  

основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і 

призначення; 

правила  та засоби монтування, ремонту електроустаткування в 

обсязі виконуваної роботи 

Уміти: 

виконувати окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування 

електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої 

кваліфікації; 

дотримуватися  вимог безпеки праці під час робіт 



ЕРОЕ  

–    

2.2.2 

Виконувати 

монтаж і ремонт 

розподільчих 

коробок 

клемників, 

запобіжних 

щитків та 

освітлювальної 

арматури 

Знати:  

технологію монтажних и ремонтних робіт розподільчих коробок 

клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури; 

електричні схеми освітлювання; 

способи безпечного виконання робіт 

Уміти: 

виконувати роботи з  монтажу та ремонту розподільчих коробок 

клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури; 

дотримуватись вимог безпеки праці під час робіт 

ЕРОЕ  

–    

2.2.3 

Виконувати 

роботи по 

обробці, 

зрощуванню, 

ізоляції та пайку 

проводів 

напругою до 

1000 В, 

прокладці 

настановних 

проводів та 

кабелів 

Знати:  

правила обробці, зрощування, ізоляції та пайки проводів 

напругою до 1000 В; 

схеми та послідовність прокладання настановних проводів та 

кабелів; 

способи безпечного виконання робіт 

Уміти: 

читати прості електричні схеми; 

виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайки 

проводів напругою до 1000 В, з прокладання настановних 

проводів та кабелів; 

перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції, уводів і 

виводів кабелів.  

ЕРОЕ  

–    

2.2.4 

Виконувати 

нескладні 

регламентні 

роботи з 

обслуговування 

електроустаткув

ання під 

керівництвом 

електромонтера 

вищої 

кваліфікації  

- Знати: 

- перелік регламентних робот, які виконуються  при обслуговуванні 

електроустаткування в порядку поточної експлуатації; 

- перелік регламентних робот які виконуються по нарядам- 

допускам або по розпорядженням 

- Уміти: 

виконувати нескладні регламентні роботи з обслуговування 

електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої 

кваліфікації 

ЕРОЕ  

–    

2.2.5 

Виконує прості 

слюсарні, 

монтажні і 

теслярські 

роботи під час 

ремонту 

електроустаткув

ання. Працює 

пневмо- та 

електроінструме

нтом. Виконує 

такелажні 

роботи із 

застосуванням 

простих 

вантажних 

засобів і кранів, 

якими керують з 

підлоги 

Знати:  

основи слюсарної та теслярської справи; 

технологію виконання  простих монтажних робіт; 

правила безпеки під час застосування пнемо - та 

електроінструменту; 

загальну будову простих вантажних засобів и кранів, якими 

керують з підлоги; 

візуальне визначення маси переміщуваного вантажу;  

місця стропування типових виробів; правила стропування, 

підіймання і переміщення вантажів;  

умовну сигналізацію для машиністів кранів (кранівників);  

ознаки і норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв;  

призначення та застосування вантажозахватних пристосувань - 

стропів, ланцюгів, канатів та ін.;  

граничні норми навантаження вантажопідіймального крана та 

стропів;  

необхідну довжину і діаметр стропів для переміщення вантажів; 

допустимі навантаження стропів і канатів;  

принципи раціональної і ефективної організації роботи на 



робочому місці; 

вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього 

середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, 

машинами і механізмами, правила застосування засобів 

колективного та індивідуального захисту; 

інструкцію з безпечного ведення робіт для стропальників, 

порядок дій при виникненні небезпечних, непередбачених 

ситуацій, план ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) під час 

роботи з кранами 

Уміти: 

виконувати прості слюсарні, електромонтажні і теслярські роботи 

під час ремонту електроустаткування; 

працювати пнемо- та електроінструментом;  

виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних 

засобів і кранів, якими керують з підлоги; 

вибирати необхідні стропи відповідно до маси і розміру 

переміщуваного вантажу;  

визначати придатність стропів; 

виконувати стропування вантажів за наявні спеціальних 

пристосувань: петлі, цапфи, рим-болт і ін. для їх піднімання, 

переміщення та укладання вантажів масою понад 5 т;  

знімати стропи на місці установлення або укладання вантажів;  

подавати сигнали машиністу крана (кранівнику);  

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;  

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення 

робіт; 

дотримуватися вимог безпеки праці під час виконання робіт 

 

 

Підстава: ДСПТО 7241.C.33.14 - 2014 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 
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Зразок кваліфікаційної характеристики професії 

 

Кваліфікаційна характеристика з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» 
2-й розряд 

 Завдання та обов'язки. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування 

електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтує і 

ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. 

Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, 

промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює 

обробленим, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000В. Прокладає 

встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні  і  вітрові  енергоустановки 

потужністю до 50 кВт. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час 

ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості 

вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із 

застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряє і 

вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, 

обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів. 

Повинен знати: будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні 

види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи 

монтування і ремонту електроустаткування в обсязі;виконуваної роботи; назву, призначення 

і правила користування; робочим та  контрольно-вимірювальним інструментом і основні 

знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, 

зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі 

ураження електричним струмом; правила охорони праці під час обслуговування 

електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II; прийоми і послідовність виконання 

такелажних робіт. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на 

виробництві, без вимог до стажу роботи. 

Приклади робіт. 

1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з 

вмиканням у мережу. 

2. Вводи  і  виводи кабелів перевірка опору ізоляції мегомметром. 

3. Деталі прості спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - 

виготовлення та встановлення. 

4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим 

повітрям, змазування, заміна щіток. 

5. Електроди заземлюючі - встановлення і забивання. 

6. Ілюмінація - встановлення. 

7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади – виготовлення і встановлення. 

8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, 

зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв. 

9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо - розбирання, ремонт і складання. 

10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та І заміна. 

11. Трансформатори зварювальні розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення 

клемного щитка. 

12. Цоколі електроламп - паяння кінців. 

13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - 

виготовлення і встановлення. 

14. Щитки та коробки розподільні – заміна і встановлення у запобіжників та рубильників. 

3-й розряд 



Завдання та обов'язки. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, 

трансформаторних електропідстанціях із повним їх  вимиканням  від напруги оперативних 

перемикань в електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів 

до них без розбирання  конструктивних елементів. Регулює навантаження 

електроустаткування, встановленого на обслуговуваній   дільниці.  Ремонтує, заряджає і 

встановлює вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою 

понад 1000В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 

50кВт. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з 

виконанням  робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних 

приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтує 

трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та 

іншу нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом 

електромонтерів вищої кваліфікації. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та   

інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні трас і   проводки. Заряджає  

акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні і частини приладів і устаткування. Реконструює 

електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, 

фібру тощо. Перевіряє маркування  простих  монтажних  і принципових схем.  Виявляє та 

усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами 

вмикання. 

Повинен знати: основи електротехніки; знання про постійний і змінний струм у обсязі 

виконуваної роботи; принцип дії та будову, обслуговуваних електродвигунів, генераторів, 

апаратури, розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів; масляних вимикачів, 

запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та 

іншої електроапаратури та електроприладів; конструкцію та призначення пускових і 

регулюючих пристроїв;  прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої 

напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу 

електроустаткування, позначення  виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; 

провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації; 

будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального 

інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин;  прийоми виявлення 

та усунення несправностей у електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, 

під землею та підвісних тросах; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи ПІ.  

Кваліфікаційні вимоги.  Повна загальна  середня  освіта  та професійно-технічна освіта без 

вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на 

виробництві. 

Підвищення  кваліфікації  та  стаж  роботи   за   професією електромонтера з ремонту 

та обслуговування електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

Приклади робіт. 

1. Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем - перевірка у 

спеціальних умовах. 

2. Апарати гальмівні і кінцеві вимикачі - ремонт і встановлення. 

3. Апаратура пускова магнітних  станцій  прокатних станів розбирання, ремонт і складання. 

4. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо 

розбирання,  ремонт  і  складання   із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх. 

5. Випрямлячі селенові - перевірка і ремонт. 

6. Лійки, кінцеві муфти - розробка і монтаж на кабелі. 

7. Гірлянди із  електроламп - виготовлення  з паралельним  і послідовним вмиканням. 

8. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та 

ящики опору - виготовлення. 

9. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором  потужністю до 500 кВт - розбирання та 

складання. 



10. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання, 

ремонтування та складання. 

11. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт - розбирання та складання. 

12. Електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання. 

13. Кабелі - перевірка стану ізоляції мегомметром. 

14. Контролери станцій  управління бурової установки перевірка, ремонт, складання і 

встановлення. 

15. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі – розбирання, ремонтування, складання   

контакторів,  командоапаратів,  реле, рубильників, вимикачів. 

16. Навантажувачі  спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини – розбирання, 

ремонтування  і  складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів 

освітлення  і  сигналізації. 

17. Підшипники ковтання електродвигунів - заміна, заливання. 

18. Потенціометри    електронні    автоматики   регулювання температури прожарювальних 

печей та сушильного устаткування –монтаж, ремонт із заміною 

19. Прилади автоматичного вимірювання температури та опору - усунення простих 

несправностей, заміна датчиків. 

20. Проводи кабелів електроживлення -  підвід до верстата у газовій грубі. 

21. Реле проміжного авторегулятора - перевірка і  заміна. 

22. Реклама світлова - монтаж. 

23. Рубильник,  роз'єднувачі  регулювання  контактів  на одночасне вмикання і вимикання. 

24. Центрифуга - ревізія із чищенням тарілок. 

25. Щити  силової  або  освітлювальної  мережі  зі  складною і схемою (більше восьми груп) - 

виготовлення і встановлення. 

26. Якорі,  магнітні  котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна. 

Примітка: Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 

«Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2,  

«Професії робітників». – Краматорськ: Центр продуктивності 2005р., 337с., стор.80 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 

 
 



Зразок пояснювальної записки до навчального плану 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування професії (групи професій) 7241 «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» , при ППП – 2,3,4 розряди, при ПТН, ПрП – 2 розряд 

Строк навчання 10 місяців (при ППП), 21 тиждень (при ПТН, ПрП) 

Навчальний план, затверджений відповідно до вимог законодавства Робочий 

навчальний план затверджено Директором департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

Відповідність вимогам державного стандарту професійно-технічної 

освіти Робочий навчальний план відповідає вимогам Держаного стандарту професійно-

технічної освіти ДСПТО 7241.C.33.14 - 2014 

Відповідність вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, 

або професійного стандарту (в разі наявності) Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника розроблена на підставі Держаного стандарту професійно-технічної освіти 

ДСПТО 7241.1.З00020-2006, кваліфікаційна характеристика передрукована з Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії робітників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2,  «Професії робітників». – 

Краматорськ: Центр продуктивності 2005р., 337с., стор.80  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, та віку особи, в разі 

досягнення якого може бути присвоєна відповідна кваліфікація Повна або базова загальна 

середня освіта. Без вимог до стажу роботи. По закінченню навчання не менше 18 років. 

Категорії осіб, для яких передбачено таке навчання Стать: чоловіча, жіноча. Медичні 

обмеження._ 

 

 

Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування професії (групи професій) 7241 «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» (підвищення кваліфікації 3 розряд) 

Строк навчання 23 тижня  

Навчальний план, затверджений відповідно до вимог законодавства Робочий 

навчальний план затверджено Директором департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

Відповідність вимогам державного стандарту професійно-технічної 

освіти Робочий навчальний план відповідає вимогам Держаного стандарту професійно-

технічної освіти ДСПТО 7241.C.33.14 - 2014 

Відповідність вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, 

або професійного стандарту (в разі наявності) Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника розроблена на підставі Держаного стандарту професійно-технічної освіти 

ДСПТО 7241.1.З00020-2006, кваліфікаційна характеристика передрукована з Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії робітників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2,  «Професії робітників». – 

Краматорськ: Центр продуктивності 2005р., 337с., стор.80  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, та віку особи, в разі 

досягнення якого може бути присвоєна відповідна кваліфікація Попередній освітньо-

кваліфікаційний рівень – «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування» 

2-ого розряду; за умови первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних 

навчальних закладах 1-ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; за умови 

підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 2-го розряду не менше одного року. По 

закінченню навчання не менше 18 років. 

Категорії осіб, для яких передбачено таке навчання Стать: чоловіча, жіноча. Медичні 

обмеження._ 

 

 

Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на певному рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти  

1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією 7241 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на перший 

(початковий), другий (базовий), третій (вищий) рівнях  

 

Педагогічні працівники закладу 

освіти 

Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 
Відсоток потреби 

1. Викладачі, усього 7 7 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 
 1  

2. Майстри виробничого навчання, 

усього 
3 3 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 
   

4. Інші, усього    

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 
   

Усього 10 10 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 
 1  

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 



2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» на перший (початковий), другий (базовий), третій (вищий) рівнях професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменуван

ня посади 

викладача  

Повне найменування закладу, який 

закінчив викладач (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (для 

викладачів), 

розряд або 

категорія (для 

майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педагогічний 

стаж 

викладача, 

повних років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

I. Загальнопрофесійна підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Основи правових 

знань 

Сидорчук 

В’ячеслав 

Петрович 

директор, 

викладач 

Полтавський державний педагогічний 

інститут ім. В.Г. Короленка,1979 р., 

історія, вчитель історії і  

суспільствознавства 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 2009, управління навчальним 

закладом, керівник навчального закладу 

вища категорія 29 років 

Сумський обласний 

інститут післядипломної  

педагогічної освіти, 

свідоцтво НВВ №030497, 

25.03.2016 за програмою 

викладачів закладів ПТНЗ  

Інформаційні 

технології 

Петренко Іван 

Олексійович 
викладач 

Глухівський державний педагогічний 

університет, 2005 р., педагогіка та 

методика середньої освіти. Трудове 

навчання, вчитель трудового навчання 

(обслуговуючої праці), основ 

інформатики, креслення і безпеки 

життєдіяльності 

ІІ категорія 8 років 

Університет менеджменту 

освіти Донецький інститут 

післядипломної освіти 

інженерно – педагогічних 

працівників, свідоцтво 

12СПК №901925, 

01.06.2014 за програмою 

викладачів закладів ПТНЗ 

Правила 

дорожнього руху 

Плющій Павло 

Павлович 

заступник 

директора, 

викладач 

Вища, Харківський автомобільно-

дорожній інститут, 2004 р., 

автомобільний транспорт, інженер-

механік, водій автотранспортних засобів 

І категорія 12 років 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет менеджменту 

освіти Інститут 



(категорії «С»),  

2004 р.; свідоцтво НДЦ №198149; 

посвідчення водія СІА №191233, 2004 р. 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво 12СПК 

№992223,  

01.06.2015  

за програмою викладачів 

закладів ПТНЗ 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

Івченко Марія 

Яківна 
викладач 

Сумський державний університет, 2003р., 

фінанси, економіст 

спеціаліст І 

категорії 
16 років 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет менеджменту 

освіти 

Інститут післядипломної 

освіти інженерно-

педагогічних працівників 

12СПК №979464 

від 07.06.2014 

за програмою викладачів 

закладів ПТНЗ 

II. Професійно-теоретична підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Спецтехнологія 

Електротехніка з 

основами 

промислової 

електроніки 

Електроматеріалозн

авство 

Хоба 

Сергій 

Васильович 

викладач 

Вища, Комунарський гірничо-

металургійний інститут, 1996, 

електротехніка, інженер-викладач 

електротехнічних дисциплін 

вища категорія, 

викладач-

методист 

30 років 

Університет менеджменту 

освіти Донецький інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво 

12 СПК № 801937, 

01.06.2014; 

за програмою викладачів 

закладів ПТНЗ 

Охорона праці 
Кобзар Віта 

Іллівна 

методист, 

викладач 

Глухівський державний педагогічний 

університет, 

2004 р., 

педагогіка і методика середньої освіти. 

Трудове навчання, 

вчитель трудового навчання, основ 

підприємництва, креслення і безпеки 

життєдіяльності 

І категорія 12 років 

Університет менеджменту 

освіти Донецький інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво    

12 СПК № 801933, 

01.06.2015; 

Посвідчення Сумського 

експертно-технічного 

центру № 542 від 



22.10.2014 

за програмою викладачів 

закладів ПТНЗ 

Технічне креслення 

Допуски та 

технічні 

вимірювання 

Петренко Іван 

Олексійович 
викладач 

Вища, Сумський державний університет, 

2000, металорізальні верстати та системи, 

інженер-механік 

І категорія 14 років 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет менеджменту 

освіти 

Інститут післядипломної 

освіти інженерно-

педагогічних працівників 

12СПК №989469 

від 07.06.2015 

за програмою викладачів 

закладів ПТНЗ 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

III. Професійно-практична підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Професійно-

практична 

підготовка 

Ганич Данило 

Сергійович 

майстер 

виробничого 

навчання 

Конотопський індустріально-

педагогічний технікум Держкомітету 

Ради Міністрів СРСР по профтехосвіті, 

електроустаткування промислових 

підприємств і установок, технік електрик, 

майстер виробничого навчання, 

Свеське професійно-технічне училище № 

3, Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електрообладнання, 6 

розряд 

10 тарифний 

розряд, 

педагогічне 

звання «майстер 

виробничого 

навчання ІІ 

категорії» 

30 років 

Університет менеджменту 

освіти Донецький інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво    

12 СПК № 801930, 

01.06.2015; 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

закладів ПТНЗ 

Професійно-

практична 

підготовка 

Олійник Юрій 

Васильович 

майстер 

виробничого 

навчання 

Вища, Глухівський державний 

педагогічний університет, 2000, 

професійне навчання, педагог-інженер 

Конотопський індустріально-

педагогічний технікум, 1996, 

електроустаткування промислових 

підприємств і установок, технік-механік, 

майстер виробничого навчання, 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електрообладнання 

Шосткинське вище професійне училище 

№ 19, 2001р., електромонтер з ремонту та 

10 тарифний 

розряд, 

педагогічне 

звання «майстер 

виробничого 

навчання І 

категорії» 

15 років 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет менеджменту 

освіти Інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво 12СПК 

№992227,  

01.06.2015 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

закладів ПТНЗ 



обслуговування електрообладнання, 5 

розряд 

Професійно-

практична 

підготовка 

Головащук Ігор 

Леонідович 

майстер 

виробничого 

навчання 

Вища, Харківський інститут механізації 

та електрифікації сільського 

господарства, 1995р., електрифікація 

сільського господарства, інженер-

електрик, Харківське вище професійне 

училище № 9, 1990 р., електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електрообладнання,  

Сумське професійно-технічне училище 

№2, електромонтер з ремонту та 

обслуговування електрообладнання, 6 

розряд 

8 тарифний розряд - 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет менеджменту 

освіти Інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, свідоцтво 12СПК 

№992229,  

01.06.2018 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

закладів ПТНЗ 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 

 
 



ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної 

(професійно-технічної) освіти 
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу 

2.  

Адреса 

приміщення 

Найменування власника 

майна 

Площа, 

кв. 

метрів 

Найменування та реквізити документа про право власності 

або оперативного управління або користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 

строк дії 

договору 

оренди (з 

___ по 

____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

вул. 

Харківська,38, м. 

Суми, 40016,  

ДНЗ «Навчальний центр 

професійно-технічної освіти 

у Сумській області» 

9525 

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна № 

68760900 від 03.08.2016  

- - - 

вул. Перемоги, 17, 

м. Суми, 40016, 

ДНЗ «Навчальний центр 

професійно-технічної освіти 

у Сумській області» 
8400 

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна № 

68760901 від 03.08.2016 

- - - 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



3. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими 

приміщеннями та майданчиками за відповідною професією певного рівня 

 

Найменування приміщень навчального, навчально-

виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків 

відповідно до нормативів матеріально-технічного 

забезпечення 

Кількість приміщень, одиниць 

необхідна фактична 

1. Кабінети (класи, аудиторії) 9 9 

2. Майстерні 2 2 

3. Лабораторії 1 1 

4. Полігон, кв. метрів 
  

5. Автодром (майданчик), кв. метрів 
  

6. Трактородром, гектарів 
  

7. Навчальне господарство, гектарів 
  

8. Стадіон 
 

1 

9. Інші 
  

1) бібліотека, у тому числі читального залу 
 

1 

2) спортивна зала 
 

1 

4) медичний пункт 
 

1 

5) пункт харчування 
 

1 

6) гуртожиток 
 

1 

       

 

Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 



3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за 

відповідною професією певного рівня 

 

Найменування 

навчальних, 

навчально-

виробничих 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування 

дисциплін* 

Площа 

приміщень, 

кв. метрів 
Площа на 

одного 

учня, 

слухача, 

кв. метрів 

Забезпечення обладнанням** 

власних орендова

них 

найменування 

обладнання 

необхідна 

кількість, 

одиниць 

фактична 

кількість, 

одиниць 

Кабінет спеціальної 

технології 
Спецтехнологія 84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Слюсарний 

інструмент 

(комплект) 

1 1 

Зразки болтових та 

гвинтових з’єднань 
7 7 

Електромагнітні 

пускачі 
5 5 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет креслення 
Технічне 

креслення 
84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Циркулі  15 15 

Шаблон для 

перевірки кута 

заточування 

4 4 

Штангенциркуль 1 1 

Штангенциркуль 

розмічальний 
1 1 

Лінійки 30 30 

Штангенінструме

нт 
15 15 

Геометричні тіла 20 20 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет 

електротехніки 

Електротехніка з 

основами 

промислової 

електроніки 

84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Резистори 3 3 

Акумулятор 2 2 

Провідники 10 10 

Магніти 15 15 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет 

електроматеріалознавс

тва 

Електроматеріало

знавство 
84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Зразки 

провідникових 

матеріалів 

20 20 

Зразки виробів 10 10 

Зразки магнітних 

матеріалів 
15 15 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет допусків та 

технічних вимірювань 

Допуски та 

технічні 

вимірювання 

84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Штангенінструме

нт 
15 15 

Комплект 

плакатів 
10 10 



та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет охорони праці Охорона праці 84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Комплект слайдів 

з охорони праці  
1 1 

Проектор  1 1 

Комплект 

таблиць з ОП  
6 6 

Стенди з основ 

охорони праці 
5 5 

Комплект зразків 

спецодягу 
5 5 

Макет 

пожежного щита 
1 1 

Засоби 

пожежогасіння 
4 4 

Комплект зразків 

робочого 

інструменту 

3 3 

Манекени у 

робочому одязі за 

професіями 

5 5 

Медична аптечка 1 1 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет правил 

дорожнього руху 

Правила 

дорожнього руху 
84 - 2,8 

Комп’ютер 1 1 

Проектор  1 1 

Комплект слайдів 

з ПДР  1 1 

Стенд «Дорожні 

знаки» 6 6 

Комплект 

плакатів з правил 

дорожнього руху  

5 5 

Макети 

світлофорів 
5 5 

Стенд про 

дорожньо-

транспортні 

пригоди, які 

скоєні в області 

(місті), та про їх 

причини  

1 1 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет основ 

трудового 

законодавства та основ 

галузевої економіки 

Основи правових 

знань 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

72 - 2,4 

Комп’ютер   1 1 

Проектор 1 1 

Калькулятор  15 

Комплекти 

плакатів  

 18 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Кабінет інформаційних 

технологій 

Інформаційні 

технології 
90 - 6 

Персональний 

комп’ютер 4 

покоління (для 

викладача)  

1 1 



Проектор 1 1 

Персональний 

комп’ютер 
15 15 

Комплексний 

пакет 

автоматизації 

обліку 

15 15 

Принтер  1 1 

Сканер  1 1 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Майстерня слюсарна 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

180 - 12 

Верстат 

заточувальний 

двосторонній 

1 1 

Верстак 

слюсарний, 

одномісний з 

поворотними 

лещатами, що 

регулюються за 

висотою 

15 15 

Дриль ручна 5 6 

Ножиці 

електричні 

вібраційного 

типу 

1 1 

Ножиці ручні, 

важельні 
1 2 

Труборіз 

універсальний 
1 1 

Кернер 15 15 

Кутомір для 

вимірювання 

зовнішніх та 

внутрішніх кутів 

5 5 

Кутник 

перевірочний 

слюсарний  із 

широкою 

основою 

10 10 

Кутник 

перевірочний 

слюсарний  

плоский 

10 10 

Лінійка 

вимірювальна 

металева 

15 15 

Лінійка 

перевірочна 

лекальна 

10 10 

Метр складний 

металічний 

10 10 

Рисувалка 15 15 

Рівень брусковий 2 2 

Рулетка 5 м 5 5 

Центрошукач 2 2 

Циркулі слюсарні 

(різні)  
5 5 



Шаблон для 

перевірки кута 

заточування: 

зубила, 

крейцмейселі, 

свердла 

2 2 

Шаблони 

радіусні 

(комплект) 

2 2 

Шаблони різьбові 

(комплект) 
2 2 

Штангенциркуль 15 15 

Штангенциркуль 

розмічальний 
2 2 

Щупи плоскі 

(комплект) 
2 2 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Майстерня 

електромонтажна 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

180 - 12 

Верстат 

вертикально-

свердлильний 

настільний  

2 2 

Електродриль 2 2 

Ножиці 

електричні 

вібраційного 

типу 

1 2 

Ножиці ручні, 

важільні 
1 2 

Прес-кліщі для 

опресування жил 

(різні) 

5 5 

Прес 

гідравлічний з 

електроприводом 

1 1 

Стіл-верстат з 

витяжною 

вентиляцією 

15 15 

Шафи (стенди-

тренажери) з 

комплектом 

електрообладнан

ня для монтажу 

електричних схем  

15 15 

Бокоріз з 

діелектричною 

ручкою 

15 15 

Інструмент типу 

УСА для 

опресування  

мідних та 

алюмінієвих  

наконечників і 

гільз 

5 5 

Інструмент МБ-

1М (МБ-2) для 

зняття ізоляції з 

кінців проводів і 

жил кабелів 

15 15 



Кліщі для зняття 

ізоляції КСИ-1 
15 15 

Кліщі 

універсальні КУ-

1 

5 5 

Кліщі для 

термічного 

зварювання 

проводів 

5 5 

Ніж монтерський 15 15 

Плоскогубці 

універсальні з 

діелектричними 

ручками 

15 15 

Автоматичні 

вимикачі (різні) 
60 60 

Вилка 6 А 30 30 

Вимикачі та 

перемикачі для 

освітлювальних 

мереж різних 

типів 

150 150 

Дросель 45 45 

Електросвітильни

ки з 

люмінесцентним

и лампами 

30 30 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

Лабораторія 

електротехнічна 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

120 - 6 

Шафи (стенди-

тренажери) з 

комплектом 

електрообладнан

ня для монтажу 

електричних схем  

15 15 

Інструмент МБ-

1М (МБ-2) для 

зняття ізоляції з 

кінців проводів і 

жил кабелів 

15 15 

Кліщі для зняття 

ізоляції КСИ-1 

15 
15 

та інше обладнання, пристрої, інструмент 

відповідно до ДСПТО та для виконання 

програми 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання на 

певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Найменування навчальної 

дисципліни та виду 

професійно-практичної 

підготовки згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність  

(“+”, “–” або немає потреби) 

навчальних 

планів 

поурочно-

тематичних 

планів 

переліку 

навчально-

виробничих 

робіт 

навчально-

методичного 

забезпечення 

вихідного 

контролю 

знань 

завдання для 

проведення 

лабораторно-

практичних 

робіт 

Основи правових знань + + - + немає 

потреби 

Основи галузевої економіки і 

підприємництва  
+ + - + немає 

потреби 

Інформаційні технології + + - + + 

Правила дорожнього руху + + - + немає 

потреби 

Спецтехнологія + + - + немає 

потреби 

Електротехніка з основами 

промислової електроніки 
+ + - + + 

Електроматеріалознавство + + - + + 

Технічне креслення  + + - + немає 

потреби 

Допуски та технічні 

вимірювання 
+ + - + + 

Охорона праці + + - + немає 

потреби 

Виробниче навчання + - + + + 

Виробнича практика 
+ - + + немає 

потреби 

 

 

Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 

 

 

 

 

 



2. Забезпечення планами семінарських та практичних занять 

 

Найменування навчальної 

дисципліни згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність  

(“+”, “–” або немає потреби) 

планів семінарських 

занять 

планів практичних занять 

Основи правових знань немає потреби немає потреби 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва  
немає потреби немає потреби 

Інформаційні технології немає потреби + 

Правила дорожнього руху немає потреби немає потреби 

Спецтехнологія немає потреби немає потреби 

Електротехніка з основами 

промислової електроніки 
немає потреби + 

Електроматеріалознавство немає потреби + 

Технічне креслення  немає потреби немає потреби 

Допуски та технічні 

вимірювання 
немає потреби + 

Охорона праці немає потреби немає потреби 

Виробниче навчання немає потреби + 

Виробнича практика немає потреби немає потреби 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

виду практики 

згідно з 

навчальним 

планом 

Семестр 

(тиждень), в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики, 

тижнів 

Інформація 

про наявність 

програм 

практики (“+”  

або “–”) 

Найменуван

ня бази для 

проходженн

я практики 

Інформація про 

наявність угод 

про проходження 

практики (номер, 

дата, строк дії) 

Виробнича 

практика (при 

ППП) 

ІІ семестр – І 

курс 
4 тижня + 

ПАТ «Сумський 

завод насосного 

та енергетичного 

машинобудуван

ня 

«Насосенергома

ш», 

ТОВ 

«Газмашсервіс», 

Казенне 

підприємство 

Шосткинський 

казенний завод  

“Зірка” 

Договір № 98/3 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

 

Договір № 5/1 від 

06.09.2016 на 3 

роки 

Договір № 111/2 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

ІІ семестр – 

ІІ курс 
6 тижнів + 

ПАТ «Сумський 

завод насосного 

та енергетичного 

машинобудуван

ня 

«Насосенергома

ш», 

ТОВ 

«Газмашсервіс», 

Казенне 

підприємство 

Шосткинський 

казенний завод  

“Зірка” 

Договір № 98/3 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

 

Договір № 5/1 від 

06.09.2016 на 3 

роки 

Договір № 111/2 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

Виробнича 

практика (при 

ПТН, ПрП) 

19-22 тижні 4 тижня + 

ПАТ «Сумський 

завод насосного 

та енергетичного 

машинобудуван

ня 

«Насосенергома

ш», 

ТОВ 

«Газмашсервіс», 

Казенне 

підприємство 

Шосткинський 

казенний завод  

“Зірка” 

Договір № 98/3 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

 

Договір № 5/1 від 

06.09.2016 на 3 

роки 

Договір № 111/2 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

Виробнича 

практика (при 

ПК, 3 розряд) 

19-24 тижні 6 тижнів + 

ПАТ «Сумський 

завод насосного 

та енергетичного 

машинобудуван

ня 

«Насосенергома

ш», 

ТОВ 

«Газмашсервіс», 

Казенне 

підприємство 

Договір № 98/3 

від 05.09.2016 на 

3 роки 

 

Договір № 5/1 від 

06.09.2016 на 3 

роки 

Договір № 111/2 

від 05.09.2016 на 



Шосткинський 

казенний завод  

“Зірка” 

3 роки 

При наявності 

інших розрядів 

продовжується 

заповнення 

     

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 



ВІДОМОСТІ  

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

1. Відомості про наявність бібліотеки* 

 

Найменування виду 

інформаційного забезпечення 

Наявність 

(так/ні) 

Площа, кв. 

метрів 

Обсяг фонду (найменувань/ 

примірників) 

1. Бібліотека так 65 56783 

2. Електронна бібліотека так 
 

179 

3. Інтернет так 
  

4. Періодичні видання так 
 

14 

5. Інші 
   

 
* Таблиця подається тільки у разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної 

підготовки.  

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 



2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою 

навчальною літературою  

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

(прізвище, ім’я 

та по батькові) 

підручника, 

навчального 

посібника тощо 

Найменування 

підручника, 

навчального 

посібника тощо 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Кількість 

примірників*

* 

Основи правових знань Гнатенко П.І. 

 

Основи 

правознавства 

Київ: Видавництво 

Дім, 2003 р., 2004 р. 
50 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва  

Бобров В.Я. 

 

Основи ринкової 

економіки і 

підприємництва 

Київ:Вища школа, 

2003 р. 
50 

Мельничук В.Г 

Ковальчук Г.О. 

Огнев’юк В.О. 

Економіка 

Київ 

«Нова книга» 

2005 р. 

25 

Мочерний О. 
Основи 

економічних знань 

Київ 

2005 р. 
25 

Ватаманюка З. 

Панчишина С. 

Економіка 10-11 

клас 

Київ 

«Либідь»2004 
25 

Конченко Т.В. 

Панченко М.П. 
Основи економіки 

Київ «Вища 

школа»2003 
25 

за редакцією: 

Петюха В.М. 

 

Основи ринкової 

економіки 

Київ 

«Урожай» 

2005 р. 

25 

Крупська Л.П. 

Тимченко І.Є. 

Чорне Т.І. 

 

Економіка 

(Рівень стандарту, 

Академічний 

рівень) 

Видавництво 

«Ранок» 

2012 р. 

25 

Радіонова І.Ф. Основи економіки 
«Веста» 

2008 р. 
25 

Інформаційні 

технології 

Гуржій А.М., 

Зарецька Т.І., 

Соколов О.Ю. 

 

 

 

Інформатика: 

підручник для 10-11 

класів загальноосвітн 

навчальних закладів 

у 2-х частинах 

Харків: Факт, 

2004, – 223 с. 
55 

Правила дорожнього 

руху 

Бандрівський М.І. 

 

Правила та безпека 

дорожнього руху. 

Львів: Світ, 2013 

р. 
75 

Спецтехнологія 

Анісімов М.В. 

Освітлення і силове  

електроустаткуванн

я 

К.: Либідь, 1997 30 

Анісімов М.В. 

Елементи 

електронної 

апаратури та їх 

застосування 

К. Вища школа 30 

Атабеков В.Б. 

Монтаж  

освітлювальних 

електроустаткувань 

К.: Вища школа, 

1995. 
30 

Бондар В.М. 

Шаповаленко О.Г.  

Монтаж 

освітлювальних 

силових мереж і  

електроустаткуванн

я 

К.: Вища школа, 1995 50 

Макієнко  М.І.  Загальний курс 

слюсарної справи 

К.: Вища школа, 

1994. 
50 

Принц М.В., 

Цимбалістий В.М. 

Електричні мережі. 

Монтаж, 

Львів: Оріяна-Нова, 

2003. 
30 



обслуговування та 

ремонт.  

Сисоєва В.М.  Основи 

радіоелектроніки.    
К.: Техніка, 2001. 25 

Електротехніка з 

основами промислової 

електроніки 
Анісімов М.В. 

Електротехніка з 

основами 

промислової 

електроніки 

К. Вища школа 45 

Бондар В.М., 

Гаврилюк В.А.   

Практична 

електротехніка для 

робітничих 

професій.  

К.: Веселка, 1997. 45 

Електроматеріалознавс

тво 
Кондратюк  С.Є.  

Металознавство та 

обробка металів  
К.: Вікторія, 2000 30 

Мохорт  А.В.  
Термічна обробка 

металів.  
К.: Либідь, 2002. 15 

Хільчевський 

В.В., Кондратюк 

С.Є.  

Матеріалознавство і 

технологія  

конструкційних 

матеріалів. 

К.: Либідь,  2002. 45 

Технічне креслення  Анісімов М.В. Креслення К. Вища школа 30 

Сидоренко В.К.  Технічне креслення.  
-Львів: Оріяна-Нова, 

2000. 
 

Охорона праці 
Винокурова Л.Є. 

Основи охорони 

праці 

Київ:Вікторія, 

2001 р 
70 

Винокурова Л.Е. 

Васильчук М.В. 

Гамал М.В. 

Основи Охорони 

Праці 

«Факт» 

Київ 

2005 р. 

25 

Васильчук М.В. 

Винокурова Л.Е. 

Тесненко М.Я. 

Основи охорони 

праці 

Видавничий центр 

«Просвіта» 

2007 р. 

25 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 



3. Перелік фахових періодичних видань* 

 

Найменування фахового періодичного видання Рік надходження 

Журнал «Профтехосвіта» – 2018 

Журнал «Професійно-технічна освіта» – 2018 

Журнал «Практика управління закладами освіти» 2010 – 2018 

Журнал «Баланс бюджет» 2010 – 2018 

Журнал «Бухгалтерія: бюджет» 2018. 

Журнал «Фінансовий контроль» 2010 – 2016  

Газета «Зарплата та кадрова справа» 2018 

Газета «Пенсійний кур’єр» 2010 – 2017 

Журнал «ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ»  – 2018 

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦI» – 2018 

Журнал «Інформаційні технології» 2012 – 2016 

Журнал «БУДІВНИЦТВО І СТАНДАРТИЗАЦІЯ» 2018 

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» 2018 

Журнал «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 2014 – 2018 

 

 
Директор          В.П. Сидорчук 

МП 
 

 

 

 

 

 

Копії документів виконуються на копіювальних апаратах з чітким 

зображенням текстів, таблиць, схем, печаток та завіряються в установленому 

порядку. 

 

Ліцензійні документи готуються у двох екземплярах. 

 



3. Зразок опису документів, що подаються для одержання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

 
ОПИС  

документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Повне найменування закладу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

Державний навчальний заклад «Навчальний центр професійно-технічної освіти у Сумській 

області» 

Повне найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у 

здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть 

освітню діяльність) __________-____________ 

Код та найменування професії (групи професій) або класифікаційного угруповання 7241 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування __________________ 

 

Найменування документа Відмітка про 

наявність 

документа 

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або 

розширення провадження освітньої діяльності 

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім 

випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 

 

3. Копії положень про підрозділ підприємства або закладу освіти, до 

повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання 

кваліфікованих робітників у разі ліцензування освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі на виробництві 

(крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої 

діяльності) 

 

4. Копії положень про відокремлений підрозділ (під час подання заяви про 

отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у відокремленому 

структурному підрозділі) (крім випадку подання заяви про розширення 

провадження освітньої діяльності) 

 

5. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-

виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу 

освітньої діяльності 

 

6. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) 

за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) 

 

7. Копія затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної 

характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної 

 



характеристики професії або професійного стандарту, копії навчальних 

планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності) або 

типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників 

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності 

 

9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності 

 

10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

(крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої 

діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 

 

11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім 

випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у 

разі збільшення ліцензованого обсягу) 

 

12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 

закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших 

країн, - додатково подається копія документа про визнання їх в Україні (крім 

випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у 

разі збільшення ліцензованого обсягу) 

 

13. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у 

випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у 

разі збільшення ліцензованого обсягу) 

14. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та 

особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення 

запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та 

післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) 

освітою) 

 

 

 

 

 



Використані джерела 

 

1. Закон України «Про освіту».  

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту».  

3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про 

затвердження переліку органів ліцензування та визначення такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» 

6. Державні будівельні норми України. Будинки i споруди. БУДИНКИ ТА 

СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ. ДБН В.2.2-3-97. Видання офiцiйне. 

Держкоммiстобудування України. Київ 1997. 

7. Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.1.З00020-

2006. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


