ПЕРЕЛІК
основних нормативно-правових документів
для керівництва в роботі
У своїй роботі методист, викладач та майстер виробничого навчання професійнотехнічного навчального закладу повинен керуватися Законами України, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядчими документами
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обладміністрації, науковометодичного центру професійно-технічної освіти Хмельницької області та навчального
закладу.
До переліку основних документів відносять:
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Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII.
Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98ВР.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
професійно-технічної освіти» .
Закон України «Про охорону праці» від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216.
«Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти України на
2011-2015 р.р.».
Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. № 926/2010.
Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про ступеневу професійнотехнічну освіту» від 03.06.1999 р. № 956.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державного стандарту
професійно-технічної освіти» від 31 січня 2011 р. № 62.
Постанова КМУ «Про затвердження порядку працевлаштування випускників
професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за
державним замовленням» від 27 серпня 2010 р. № 784.
Постанова КМУ «Про внесення змін до порядку надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики» від 27 серня 2010 р. № 770.
Накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження державних
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 29
серпня 2007 р. № 771.
Накази Міністерства освіти і науки України «Про впровадження державних
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 29
серпня 2007 № 772.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти» від 01 серпня 2001 р. № 563.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від
30 травня 2006 р. № 419.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про вище професійне
училище та центр професійно-технічної освіти» від 20 червня 2000 р. № 225.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про порядок
кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають
професійно-технічну освіту» від 31 грудня 1998 № 201/469.
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Наказ Міністерства освіти України «Про запровадження 12-бальної шкали
оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у
професійно-технічних навчальних закладах» від 14 червня 2001 р. № 459.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності»
від 22 вересня 2011 р. № 1099.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про підвищення
кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних
закладів» від 14 серпня 2009 р. № 749.
Наказ Міністерства освіти України «Про удосконалення методичної роботи в
системі професійно-технічної освіти» від 12.12. 200 р. № 582.
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкцій з ведення
журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійнотехнічних навчальних закладів» від 26.01.2011 р.
№ 59.
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчальновиховних закладів України.
Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.
Про порядок вивчення, узагальнення, поширення та практичного впровадження
передового досвіду та педагогічних інновацій у системі професійно-технічної
освіти України (методичні рекомендації).
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.
Державні стандарти професійно-технічної освіти.
Посадова інструкція майстра виробничого навчання.
Посадова інструкція викладача.
Посадова інструкція класного керівника.

