
Звіт

про громадське обговорення проекту наказу «Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 14 червня 2012 року № 694»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення

Міністерство освіти і науки України

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 
обговорення

Проектом наказу передбачено внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694 «Про 
затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим 
спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1109/21421. 
Запропоновані зміни мають за мету удосконалення діяльності навчально- 
практичних центрів (далі - НПЦ), створених на базі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, відповідно до умов відбудови та відновлення 
економіки країни, спричинених збройною агресією Російської Федерації 
проти України, та приведення його у відповідність до вимог законодавства 
України.

Положення про навчально-практичний центр закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти пропонується викласти у новій редакції. 
Зокрема пропонується:

при затвердженні Положення про НПЦ погоджувати його з суб’єктами 
господарювання, які співфінансують та/або надають іншу допомогу НПЦ у 
розмірі не менше 30 відсотків від кошторису НПЦ на відповідний календарний 
рік, за їх згодою;

метою діяльності НПЦ, крім вдосконалення професійно-теоретичної та 
професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, працівників суб’єктів господарювання, визначити 
також реалізацію освітніх програм неформальної освіти різних форм;

передбачити, що реалізація освітніх програм на базі НПЦ може бути 
спрямовані на здобуття особами як повних, так і часткових професійних 
кваліфікацій, що дозволить (особливо в умовах воєнного стану) здійснювати 
підготовку і перепідготовку кваліфікованих робітників за короткостроковими 
програмами під конкретні потреби держави у відбудові країни; 

уточнити та розширити функції НПЦ, зокрема щодо:
формування пропозицій щодо вдосконалення професійних 

стандартів, державних освітніх стандартів з конкретних професій;
організації та проведення вхідного контролю знань, умінь та 

навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 
або підвищення кваліфікації;
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організації та проведення процедури оцінювання результатів 
навчання здобувачів, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій 
та/або часткових професійних кваліфікацій за умови набуття закладом 
професійної (професійно-технічної) освіти статусу кваліфікаційного центру;

встановити, що керівництво НПЦ закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти здійснює завідувач НПЦ;

упорядкувати планування та звітність НПЦ.
Громадське обговорення проекту наказу проводилося у формі 

електронних консультацій.
Матеріали розміщено в розділі «Громадське обговорення» офіційного 

вебсайту Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) з 07.09.2022. 
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймалися до 22.09.2022 
електронною поштою на електронну адресу: kovalenko@mon.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні проекту
В обговоренні взяли участь Київський обласний центр зайнятості, ДНЗ 

«Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі», НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 
науки України за результатами обговорення проекту акта

До Міністерства освіти і науки України надійшло 19 пропозицій до 
проекту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694, які стосувалися:

порядку створення НПЦ та погодження положення про його діяльність;
уточнення напрямів і функцій діяльності НПЦ, кадрового забезпечення, 

управління і фінансування НПЦ.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Зауваження і пропозиції до проекту наказу МОН «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 
2012 року № 694» враховано частково.

Враховано пропозиції стосовно:
погодження наказу про створення НПЦ та положення про його 

діяльність із виконавчими органами з питань освіти міських рад міських 
територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного 
значення - обласних центрах для закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які фінансуються цими органами;

впровадження в освітній процес та поширення інформаційних
технологій.

Інші зауваження і пропозиції не враховано.

Генеральний директор /)
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК
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