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Про надання грифів Міністерства 
освіти і науки України навчальній 
літературі для здобувачів
професійної (професійно-технічної) 
освіти

Розглянувши доповідну записку Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» «Про надання грифів Міністерства освіти і науки 
України навчальній літературі для здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Доповідну записку Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України 
навчальній літературі для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти» 
взяти до відома.

2. Схвалити перелік навчальної літератури, якій надається гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», згідно з додатком.

3. Директорату професійної освіти (ШумікІ. В.) спільно з Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Трушковський К. Ю.) 
підготувати проект наказу Міністерства освіти і науки України про надання грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчальній літературі 
згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього рішення колегії залишаю за собою.

За голову колегії, 
Т. в. о. Міністра Любомира МАНДЗІЙ



Колегії Міністерства освіти і науки України

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
«Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній 
літературі для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти»

З метою формування і розвитку професійних компетентностей, необхідних 
для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі актуальною 
стала потреба створення сучасної навчальної літератури для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно- 
технічну) освіту» передбачено забезпечення навчальною літературою закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти.

Офіційне підтвердження доцільності використання навчальної літератури у 
навчально-виробничому процесі в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти здійснюється відповідно до Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства 
освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17 червня 2008 року № 537 та зареєстрованому в Міністерстві 
юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319.

Рукописи підручників та навчальних посібників розглянуті відповідними 
науково-методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України, які порушили клопотання про надання 
даній навчальній літературі грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України».

З огляду на вищезазначене, на розгляд колегії Міністерства освіти 
і науки України виноситься перелік із дев’яти назв навчальної літератури для 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти для надання їй грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Просимо розглянути доповідну записку та ухвалити відповідне рішення, 
проект якого додається.

В. о. директора
Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту ОСВІТИ» Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ
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Перелік навчальної літератури для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти, якій надається 

гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Назва рукопису Автор (и)

Рішення 
відповідної 

комісії Науково- 
методичної ради з 

питань освіти 
МОН

1. Підручник «Зварювання, 
різання й контроль якості 
під час виробництва 
металоконструкцію)

Биковський 0. Г. Протокол № 3 
від 12.02.2020 р.

2. Підручник «Технологія 
механоскладальних робіт»

Гуменюк І. В., Гуменюк 0. В., 
Паржницький В. В.

Протокол № 3 
від 12.02.2020 р.

3. Навчальний посібник 
«Токарна справа. Частина І»

Базь 0. С., Захаренко Г. С. Протокол № 3 
від 12.02.2020 р.

4. Навчальний посібник 
«Основи слюсарної справи»

Попов А. Ф., Пахар Т. В., 
Паржницький 0. В., 
Шулепіна Г. Ю.

Протокол № 3 
від 12.02.2020 р.

5. Підручник
«Агротехнологія»

Луцюк В. І., Шамралюк 0. Л. Протокол № 4 
від 02.03.2020 р.

6. Підручник «Інтегрований 
курс підготовки продавця 
непродовольчих товарів»

Жарікова Л. В., 
Ломакіна Н. П.

Протокол № 5 
від 04.03.2020 р

7. Підручник «Кулінарна 
справа. Технологія 
приготування їжі»

Стахмич Т. М., 
Пахолюк 0. М.

Протокол № 5 
від 04.03.2020 р

8. Підручник «Основи 
перукарської справи»

Горбатюк Н. А., Зінченко 0 . 1., 
Откидач Г.І., Мазніченко Ю. Ф., 
Дирконос 0. М., Чуняк Г. І.

Протокол № 10 
від 23.04.2019 р

9. Підручник «Електротехніка 
та основи електроніки»

Гуржій А. М., Мещанінов С. К., 
Нельга А. Т., Співак В. М.

Протокол № 3 
від 12.02.2020 р.

В. о. директора
Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ


