
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ Р  Р &  20 р. м. Київ №

Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 23.04.2020 № 544

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 
№ 630, з метою повного використання коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти та на підставі рішення комісії 
Міністерства освіти і науки України з підготовки пропозицій до переліку 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені 
навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету (протокол 
№ 3 від 04.06.2020),

НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 23.04.2020 № 544 «Про затвердження Переліку закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні 
центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів 
державного бюджету у 2020 році»:

1.1. Доповнити наказ новим пунктом 2 такого змісту: «2. Закладам 
професійної (професійно-технічної) освіти, зазначеним у пункті 1 цього наказу, 
погодити переліки техніки, обладнання, устаткування та матеріалів, які 
передбачається придбати за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році, 
сформовані відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) 
освіти з конкретних професій, з роботодавцями та/або їх об’єднаннями, а також 
з департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій».

1.2. Змінити нумерацію пунктів 2 - 5  відповідно на 3 -  6.
1.3. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі 

яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного бюджету 
у 2020 році, викласти у редакції, що додається.

*



2

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку в справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Коржевського П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 23.04. 2020 р. №544 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від . і іО  • 2020 р. № 4' )

Перелік
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені 
навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти 

за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році

№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 Вінницька
(лист від 19.03.2020
№01-20/713)

ДПТНЗ «Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище»

«Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення»

1 155,0 808,5

2 Вінницька
(лист від 19.03.2020
№01-20/713)

Вище художнє професійно- 
технічне училище № 5 
м. Вінниці

«Столяр будівельний»; 
«Виробник художніх виробів 3 
дерева»;
«Верстатник деревообробних 
верстатів»

1 529,8 1 016,2

3 Вінницька
(лист від 19.03.2020
№01-20/713)

ДНЗ «Вище професійне 
училище №. 7 м. Вінниці»

«Електрозварник ручного
зварювання»;
«Електрогазозварник»

1 001,0 700,7



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

4 Волинська 
(лист від 20.03.2020 
№ 1794/30/2-20)

ДПТНЗ «Камінь-Каширське 
вище професійне училище»

«Кухар»;
«Кондитер»

3 361,9 2 353,3

5 Волинська 
(лист від 20.03.2020 
№ 1794/30/2-20)

ДНЗ «Нововолинський центр 
професійно-технічної освіти»

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»; 
«Електрогазозварник»

2 000,0 1 350,0

6 Дніпропетровська 
лист від 20.03.2020 

№31-1448/0/2-20)

Криворізький професійний 
гірничо-технологічний ліцей

«Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування»; 
«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування»

3 222,4 2 255,7

7 Дніпропетровська 
'лист від 20.03.2020 
№ 31-І448/0/2-20)

Кам'янське вище професійне 
училище

«Електрогазозварник» 565,0 395,0

8
.

Дніпропетровська 
'лист від 20.03.2020 
№ 31-1448/0/2-20)

ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії 
та машинобудування»

«Верстатник широкого профілю»; 
«Оператор верстатів з програмним 
керуванням»;
«Токар»;
«Фрезерувальник»

5 800,0 4 060,0
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№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

9 Дніпропетровська 
(лист від 20.03.2020 
№ 31-1448/0/2-20)

Ордена «Знак пошани» вище 
професійне училище № 75»

«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»

2 639,9 1 847,9

10 Донецька
(лист від 20.03.2020 
№ 0.1/14/528/0/2-20)

Маріупольське вище 
металургійне професійне 
училище

«Електрозварник ручного 
зварювання»;
«Електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах»

3 502,0 2 451,0

11 Донецька
(лист від 20.03.2020 
№ 0.1/14/528/0/2-20)

Краматорське вище 
професійне училище

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»; 
«Електрозварник ручного 
зварювання»

4 500,0 3 100,0

12 Житомирська 
(лист від 20.03.2020 
№ 1658/2-20/41)

Головинське вище професійне 
училище нерудних технологій

«Машиніст екскаватора 
одноковшового»
«Водій навантажувача»

3 420,0 2 394,0

13
;

Житомирська 
(лист від 20.03.2020 
№ 1658/2-20/41)

ДНЗ «Новоград-Волинське 
вище професійне училище»

«Верстатник деревообробних 
верстатів»

2 000,0 1 400,0

з



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

14 Закарпатська 
Закарпатська область 
(лист від 17.03.2020 
№06-7/726)

Вище професійне училище 
№ 3 м. Мукачево

«Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування»; 
«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування»

820,0 573,9

15 Закарпатська 
Закарпатська область 
(лист від 17.03.2020 
№ 06-7/726)

ДНЗ «Мукачівський центр 
професійно-технічної освіти»

«Столяр будівельний»; 
«Паркетник»

1 820,0 1 274,0

16 Запорізька 
(лист від 20.03.2020 
№ 08-20/0819)

ДНЗ «Михайлівське вище 
професійне училище»

«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»

12 185,7 8 530,0

17 Запорізька 
(лист від 20.03.2020 
№ 08-20/0.819)

ДНЗ «Запорізький 
політехнічний центр 
професійно-технічної О С В ІТ И »

«Машиніст крана металургійного
виробництва;
«Слюсар-ремонтник»

1 738,1 1 193,1

18 вано-Франківська 
лист від 19.03.2020 
№ 464/0/2-20/01-028)

Вище професійне училище 
№21 м. Івано-Франківська

«Зварник»;
«Електрогазозварник»; 
«Електрозварник ручного 
зварювання»

3 480,7 2 420,6
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№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

19 Івано-Франківська 
(лист від 19.03.2020 
№ 464/0/2-20/01-028)

ДНЗ «Коломийський 
професійний ліцей сфери 
послуг»

«Кухар»;
«Офіціант»

2 445,0 1 680,0

20 Івано-Франківська 
(лист від 19.03.2020 
№ 464/0/2-20/01-028)

Центр, професійно-технічної 
освіти № 1
м. Івано-Франківська

«Кравець»;
«Закрійник»;
«Вишивальник»

746,5 522,0

21 Київська
(лист від 20.03.2020 
№01-13/1690/01/32- 
2020)

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування»; 
«Електромонтер з ремонту 
вторинної комутації та зв’язку»

2 562,0 1 793,4

22 Київська
(лист від 20.03.2020 
№01-13/1690/01/32- 
2020)

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

«Кухар»;
«Кондитер»

1 789,2 1 116,9

23
■

Київська
(лист від 20.03.2020 
№01-13/1690/01/32- 
2020)

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

«Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобільних 
засобів»

1 500,0 1 050,0

24
■

Кіровоградська 
'лист від 20.03.2020 
№01-13/1141/0.50)

ДНЗ «Олександрійський 
професійний ліцей»

«Електрозварник ручного 
зварювання»

2 300,0 1 610,0



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума [ 
субвенції, 
тис. грн

25 Львівська
(лист від 20.03.2020 
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

Вище професійне училище 
№ 19 м. Дрогобича

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»; 
«Електрогазозварник»

1 800,0 1 260,0

26 Львівська
(лист від 20.03.2020 
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

Вище професійне училище 
№ 34 м. Стрий

«Кухар»;
«Кондитер»;
«Офіціант»

2 300,0 1 600,0

27 Львівська
(лист від 20.03.2020 
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

ДПТНЗ «Червоноградський 
професійний гірничо- 
будівельний ліцей»

«Електрозварник ручного
зварювання»;
«Електрогазозварник»

2 670,0 1 830,0

28 Львівська
(лист від 20.03.2020 
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

Львівський професійний 
коледж готельно- 
туристичного та ресторанного 
сервісу

«Кухар»;
«Кондитер»;
«Офіціант»

2 857,0 1 999,9

29 Львівська
(лист від 20.03.2020 
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

ДНЗ «Львівське вище 
професійне училище 
технологій та сервісу»

«Кравець»;
«Закрійник»

1 200,0 840,0

ЗО Львівська
(лист від 20.03.2020
№ 5/5-2329/0/2-20-21)

■

ДПТНЗ «Міжрегіональне 
вище професійне училище 
автомобільного транспорту та 
будівництва»

«Монтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування»

1 500,0 1 000,0

6



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

31 Миколаївська 
(лист від 19.03.2020 
№592/204-05-35/4-20)

ДНЗ «Первомайський 
професійний промисловий 
ліцей»

«Верстатник широкого профілю»; 
«Оператор верстатів з програмним 
керування»

3 640,8 2 340,8

32 Одеська
(лист від 19.03.2020 
№ 1809/02/52-02-02)

ДНЗ «Білгород-Дністровський 
професійний будівельний 
ліцей»

«Електрогазозварник»; 
«Електрослюсар будівельний»; 
«Монтажник санітарно-технічних 
систем та устаткування»;
«Столяр будівельний»;
«Тесляр»;
«Маляр»;
«Муляр»;
«Штукатур»;
«Лицювальник-плиточник»

3 666,7 2 566,7

33 Полтавська
(лист від 17.03.2020
№01-21/1654)

Професійно-технічне 
училище № 26 
м. Кременчука

«Слюсар з механоскладальних 
робіт»;
«Слюсар-ремонтник»; 
«Слюсар-інструментальник»; 
«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»

1 170,2 819,1
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№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

34 Полтавська
(лист від 17.03.2020
№01-21/1654)

Регіональний центр 
професійно-технічної освіти 
№ 1 м. Кременчука

«Кухар»;
«Кондитер»;
«Офіціант»;
«Майстер ресторанного 
обслуговування»

869,1 607,8

35 Полтавська
(лист від 17.03.2020
№01-21/1654)

Вище професійне училище 
№ 7 м. Кременчука 
Полтавської області

«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»

2 580,0 1 806,0

36 Рівненська 
(лист від 20.03.2020 
№ 2488/0/01 -18/20)

ДНЗ «Рівненське вище 
професійне училище 
ресторанного сервісу і 
торгівлі»

«Кухар»;
«Кондитер»;
«Офіціант;
«Бармен»

1 750,0 1 225,0

37 Рівненська
(лист від 20.03.2020
№2488/0/01-18/20)

ДНЗ «Здолбунівське вище 
професійне училище 
залізничного транспорту»

«Монтажник систем утеплення 
будівель»;
«Опоряджувальник будівельний»; 
«Штукатур»;
«Маляр»;
«Лицювальник-плиточник»; 
«Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 
будинків»

1 000,0 700,0
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№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

38 Рівненська 
(лист від 20.03.2020 
№ 2488/0/01-18/20)

Вище професійне училище 
№ 22 м. Сарни

«Верстатник деревообробних 
верстатів»

2 117,0 1 481,0

39 Рівненська 
(лист від 20.03.2020 
№ 2488/0/01-18/20)

Квасилівський професійний 
ліцей

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»; 
«Рихтувальних кузовів»;
«Водій автотранспортних засобів»; 
«Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобільних 
засобів»;
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»;
«Оператор автоматизованих 
транспортних мереж»; 
«Слюсар-ремонтник»; 
«Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування»

3 400,0 2 380,0

в



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

40 Сумська
(лист від 20.03.2020 
№01-17/2953

ДПТНЗ «Роменське вище 
професійне училище»

«Муляр»;
«Штукатур»;
«Лицювальник-плиточник»; 
«Опоряджувальник будівельний»; 
«Монтажник систем утеплення 
будівель»

8 000,0 5 600,0

41 Тернопільська 
(лист від 19.03.2020 
№ 03-1896/32)

ДНЗ «Бучацьке професійно- 
технічне училище»

«Зварник»;
«Г азозварник»; 
«Г азорізальник»

1 520,0 1 050,0

42 Харківська 
(лист від 20.03.2020 
№ 01-61/2486)

ДНЗ «Регіональний механіко- 
технологічний центр 
професійної освіти 
Харківської області»

«Пекар» 1 328,7 761,9

43 Харківська
(лист від 20.03.2020
№01-61/2486)

ДНЗ «Куп’янський 
регіональний центр 
професійної освіти»

«Зварник» 5 065,0 3 545,0

44 Херсонська 
(лист від 17.03.2020 
№ 58-2787/0/20/323)

ДНЗ «Херсонське вище 
професійне училище сервісу 
та дизайну»

«Швачка»;
«Кравець»;
«Закрійник»

1 508,8 1 056,1

10



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. гри

Сума 
субвенції, 
тис. грн

45 Херсонська 
(лист від 17.03.2020 
№ 58-2787/0/20/323)

ДПТНЗ «Новокаховське вище 
професійне училище»

«Електрогазозварник» 1 962,5 1 369,6

46 Херсонська 
(лист від 17.03.2020 
№ 58-2787/0/20/323)

«Монтажник санітарно-технічних 
систем та устаткування»

352,3 246,6

47 Черкаська
(лист від 20.03.2020
№02/11-04/757)

ДНЗ «Корсунь- 
Шевченківський професійний 
ліцей»

«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»

2 196,0 1 424,0

48 Черкаська
(лист від 20.03.2020
№02/11-04/757)

ДНЗ «Черкаський 
професійний ліцей»

«Електрозварник ручного 
зварювання»;
«Електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах»; 
«Г азозварник»; 
«Електрогазозварник»;
«Зварник»

2 182,9 1 517,9

11



№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

49 Чернівецька 
(лист від 18.03.2020 
№01.41/11-832)

Глибоцький професійний 
ліцей

«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»;
«Машиніст екскаватора 
о дноковшового»;
«Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування»;
«Слюсар ремонтник»; 
«Плодоовочівник»

4 830,0 3 380,0

50 Чернігівська 
(лист від 18.03.2020 
№01.41/11-832)

Чернігівський професійний 
ліцей залізничного 
транспорту

«Електромонтажник з освітлення 
та освітлювальних мереж»; 
«Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування»

2 000,0 1 400,0

51 м. Київ
(лист від 13.03.2020 
№063-1587)

ДНЗ «Київський професійний 
коледж з посиленою 
військовою та фізичною 
підготовкою»

«Майстер з монтажу та 
обслуговування систем 
відновлювальної енергетики»

5 429,0 3 800,3

. 52 м. Київ
лист від 13.03.2020 
№063-1587)

Київське вище професійне 
училище швейного та 
перукарського мистецтва

«Кухар»;
«Кондитер»

4 200,0 2 100,0
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№
з/п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Перелік професій, за якими 
планується створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

53 м. Київ
(лист від 13.03.2020 
№ 063-1587)

ДНЗ «Міжрегіональне вище 
професійне училище 
автомобільного транспорту та 
будівельної механізації»

«Машиніст дорожньо-будівельних 
машин»;
«Машиніст землерийно- 
будівельних машин»;
«Слюсар з ремонту дорожньо- 
будівельних машин та тракторів»; 
«Машиніст підіймально- 
транспортних машин»; 
«Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування»;
«Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобільних 
засобів»

6 280,9 4 396,1

РАЗОМ 145 461,1 100 000,0

Г енеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК
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