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1. Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти  в період дії 

воєнного стану. Обсяги руйнувань і пошкоджень 

 

З 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення рф до України 

система професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) продовжує 

працювати долаючи існуючі виклики. 

19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

№2312-ІХ, яким внесено зміни до чинного Закону України «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту». Даний Закон набрав чинності 01 липня 2022 р.  

Запропоновані зміни дозволяють наблизити П(ПТ)О до реалій війни та 

сучасного ринку праці. Прогнозуємо, що новації сприятимуть зниженню рівня 

безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу. 

Наразі передбачено можливість: 

здобути П(ПТ)О без здобуття повної загальної середньої освіти, яку 

можна буде отримати у будь-який інший час за кошти бюджету; 

безоплатно отримати другу робітничу професію через 3 роки після 

отримання попередньої професії та за наявності страхового стажу та вільних 

місць у закладі П(ПТ)О; 

здобути за бюджетні кошти освіту за іншою професією до завершення      

3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом 

здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше 

професією, або для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у 

кваліфікованих робітниках; 

зарахування на навчання до закладів П(ПТ)О освіти незалежно від місця 

реєстрації; 

здобуття часткових професійних кваліфікацій з метою підготовки і 

перепідготовки за короткостроковими програмами під конкретні потреби у 

відбудові країни; 

розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих 

робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно 

до сучасних потреб держави. 
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Також місцеві органи влади тепер на законодавчому рівні наділені 

повноваженням щодо утримання державних закладів П(ПТ)О до їх повної 

передачі в комунальну власність, а також встановлено механізм убезпечення 

від необґрунтованої реорганізації чи ліквідації закладів П(ПТ)О протягом         

10 років.  

Врегульовано питання відстрочки здобувачів та викладачів закладів 

П(ПТ)О від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні зміни 

внесено Законом України від 14.04.2022 № 2196-ІХ «Про внесення змін до 

статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо 

відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких 

категорій громадян», що набрав чинності 12 червня 2022 р.  

Врегульовано питання атестації закладів П(ПТ)О, а саме продовжено дію 

сертифікатів про атестацію на період дії воєнного стану (Рішення 

Акредитаційної комісії України від 18 березня 2022 року Протокол № 144. 

Наказ МОН від 19.03.2022 № 263). 

В умовах військової агресії рф П(ПТ)О України зазнала значних втрат, 

що істотно вплинули на її суб’єктів, інфраструктуру, механізм функціонування.  

Станом на 01.01.2022 освітню діяльність здійснювали 694 заклади 

П(ПТ)О (685 закладів П(ПТ)О, що підпорядковані МОН, 9 закладів П(ПТ)О, 

що підпорядковані обласним радам (КМДА) та іншим центральним органам 

виконавчої влади).  

За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій станом на 01.08.2022 

повністю зруйновано 10 закладів П(ПТ)О, 103 заклади П(ПТ)О мають 

пошкодження різного ступеня (рис. 1).  

Так, у Запорізькій області зруйновано 3 заклади П(ПТ)О, у Луганській – 

2. На території Харківської, Херсонської, Київської й Чернігівської областей 

зруйновано по одному закладу П(ПТ)О. Найбільших пошкоджень зазнали 

заклади П(ПТ)О Донецької (24), Харківської (16), Луганської (12) і 

Миколаївської (10) областей (перелік пошкоджених закладів П(ПТ)О наведено 

у Додатку 1).  
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У навчальних корпусах закладів П(ПТ)О, а також начально-виробничих 

майстернях, адміністративних корпусах, гуртожитках вибиті вікна, пошкоджені 

дахи, сходові клітини та тримальні стіни і конструкції. Пошкоджень також 

зазнали стадіони, теплиці, склади готової продукції та гаражі.  

На тимчасово окупованій території України, або територіях на яких 

ведуться активні бойові дії, ступінь руйнувань та пошкоджень визначити 

неможливо.  

 

 

 
 

Рис. 1. Кількість закладів П(ПТ)О станом на 1 січня 2022 р.,  

а також пошкоджених і зруйнованих закладів П(ПТ)О станом на 1 серпня 

2022 р. за регіонами, од. 
Побудовано за інформацією, розміщеною на інтерактивній мапі зруйнованих і пошкоджених 

закладів освіти. URL: https://saveschools.in.ua./, сайт МОН. 

43 

36 

19 

31 

24 
26 25 

57 

29 

13 

20 

34 
32 

37 

23 

53 

34 

26 

23 23 

20 20 

16 16 
14 

24 

16 

12 
10 

8 
6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 0 

2 2 1 1 1 
3 

0

10

20

30

40

50

60

Кількість закладів П(ПТ)О, станом на 01.01.2022 

Кількість пошкоджених закладів П(ПТ)О, станом на 01.08.2022 

Кількість зруйнованих закладів П(ПТ)О, станом на 01.08.2022 

https://saveschools.in.ua./


6 

 

2. Характеристика функціонування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в розрізі регіонів в умовах воєнного стану 

 

За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій станом на 25 липня 

2022 р 564 заклади П(ПТ)О готові забезпечити освітній процес (не враховано 

заклади П(ПТ)О, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або на 

території, де ведуться активні бойові дії) (рис. 2).  

103 заклади П(ПТ)О розташовані на тимчасово окупованій території або 

на території, де ведуться активні бойові дії: 26 закладів П(ПТ)О Херсонської, 24 

заклади П(ПТ)О Донецької, 20 закладів П(ПТ)О Запорізької, 19 закладів 

П(ПТ)О Луганської та 14 закладів П(ПТ)О Миколаївської областей.  

Закладів П(ПТ)О, що переміщені з тимчасово окупованих територій або з 

територій, де ведуться активні бойові дії, на інші території немає.  

 
Рис. 2. Кількість закладів П(ПТ)О станом на 1 січня 2022 р. і тих,  

що готові забезпечувати освітній процес, станом на 25 липня 2022 р.  

за регіонами, од. 
Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)) та за 

оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської 

міської військових адміністрацій 
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Попередньо, більшість закладів П(ПТ)О (287 закладів, або 51 %) готові 

забезпечувати освітній процес у змішаному форматі, 157 закладів (28 %) – 

наживо, 120 закладів П(ПТ)О (21 %) – дистанційно (рис. 3). При цьому за 

дуальною формою навчання освітній процес відбуватиметься в 46 закладах 

П(ПТ)О. 

 

 
 

Рис. 3. Заклади П(ПТ)О, що готові забезпечити освітній процес,  

станом на 25 липня 2022 р., од., % 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій 

 

2021/2022 навчальний рік у закладах П(ПТ)О було завершено 30 червня 

2022 р. Достроковий випуск (30 травня 2022 р.) кваліфікованих робітників 

відбувся у 22 закладах П(ПТ)О Херсонської області та 16 закладах П(ПТ)О 

Запорізької області (крім м. Запоріжжя). 

Також слід зазначити, що в умовах воєнного стану гуртожитки закладів 

П(ПТ)О стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. За оперативною 

інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської 

міської військових адміністрацій, станом на 1 серпня 2022 р. 484 заклади 
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П(ПТ)О мають гуртожитки, у яких проживає 80 070 осіб. З них 57 % 

(44 427 осіб) – це учні закладів П(ПТ)О, 17 % (13 214 осіб) – внутрішньо 

переміщені особи, 26 % (19 771 особа) – особи, що проживають у гуртожитку 

згідно з договорами, включаючи співробітники закладів П(ПТ)О (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Особи, які проживають у гуртожитках закладів П(ПТ)О, 

станом на 1 серпня 2022 р., осіб, % 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій. 

 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб проживає в гуртожитках 

закладів П(ПТ)О Львівської (2443 особи), Івано-Франківської (1536), 

Вінницької (1479) і Дніпропетровської (1342) областей (рис. 5). 
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Рис. 5. Чисельність внутрішньо переміщених осіб,  

які проживають у гуртожитках закладів П(ПТ)О, за регіонами  

станом на 1 серпня 2022 р., осіб 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій. 
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тощо) у рамках реалізації проєкту ПРООН «Підтримка ЄС для Сходу України: 

Компонент П(ПТ)О»; 

58 закладів П(ПТ)О (ліжка, матраци, ковдри, подушки тощо) у рамках 

Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»; 

8 закладів П(ПТ)О (бойлери, мийки, пральні машини тощо) у рамках 

українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство задля 

покращення сантехнічної освіти в Україні». 
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3. Особливості формування контингенту здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти та внутрішня академічна мобільність в 

умовах воєнного стану 

 

Відповідно до державної статистичної звітності станом на 01 січня 2022 

р. у 694 закладах П(ПТ)О навчалися 243 825 здобувачів.  

Відповідно до відомчої статистичної звітності станом на 1 серпня 2022 р. 

прогнозований контингент здобувачів закладів П(ПТ)О складатиме 202 836 

осіб. 

У 2021/2022 н. р. найбільше здобувачів навчались в закладах П(ПТ)О 

Львівської (19 837 осіб), Дніпропетровської (15 760), Одеської (12 405) і 

Вінницької (11 099) областей (рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Контингент здобувачів П(ПТ)О станом на 1 січня 2022 р.,  

та станом на 25 червня 2022 р., осіб 
Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)) та 

оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської 

міської військових адміністрацій. 
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Кількість здобувачів П(ПТ)О, які  навчались 
(дистанційно) у закладах П(ПТ)О області, але 
перебували за межами території України 
станом на 25.06.2022 
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194 697 здобувачів П(ПТ)О навчались у закладах П(ПТ)О на 

підконтрольній Україні території. Найбільше таких здобувачів навчалось у 

закладах П(ПТ)О Львівської (19 837 осіб), Дніпропетровської (15 760 осіб) та 

Одеської (12 405 осіб) областей. 

18 499 здобувачів навчались у закладах П(ПТ)О та перебували за межами 

території України. Найбільше таких здобувачів із Дніпропетровської 

(1643 особи), Харківської (1387), Львівської (1382) областей та м. Києва (1547). 

173 особи, що виїхали за межі території України та зараховані до 

іноземних закладів освіти.  

 

Для того, щоб кожен здобувач П(ПТ)О незалежно від фактичного місця 

перебування в межах України мав можливість навчатися в будь-якому закладі 

П(ПТ)О під час воєнного стану МОН розроблено Положення про внутрішню 

академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, 

які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України 

(наказ МОН від 26 березня 2022 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 20 квітня 2022 року України за № 437/37773).  

Положення встановлює загальний порядок організації та виконання 

програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О на території 

України, визнання й зарахування її результатів. Програма внутрішньої 

академічної мобільності надає право: отримувати освітні послуги, проходити 

навчальну/виробничу практику, отримувати стипендію та всі інші соціальні 

виплати згідно із законодавством у закладі П(ПТ)О, у якому навчався здобувач 

освіти.  

На сайті МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/vnutrishnya-

akademichna-mobilnist-uchniv-zakladiv-profesijnoyi-osviti-pid-chas-vijni 

розміщено алгоритм організації внутрішньої академічної мобільності (рис. 7). 
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Рис. 7. Алгоритм організації внутрішньої академічної мобільності 

здобувачів закладів П(ПТ)О 
Джерело: пресслужба Міністерства освіти і науки України 

 

Упродовж квітня-червня 2022 р. за програмою внутрішньої академічної 

мобільності навчались 306 осіб. 

 Крім того, для здобувачів П(ПТ)О та педагогічних працівників закладів 

П(ПТ)О з травня 2022 року створено можливості для участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності, про що прийнято відповідну постанову 

Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 599 «Про внесення змін до деяких 

постанов щодо врегулювання питань академічної мобільності». 

 
4. Організація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах воєнного стану: технології, педагогічні 

працівники 

 

За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій станом на 1 липня 2022 р. 

у закладах П(ПТ)О працювали 23 905 педагогічних працівників, із яких 

1258 осіб є внутрішньо переміщеними, 904 особи перебували за межами 

території України, 472 особи перебували у відпустці без збереження заробітної 
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плати, 654 особи проходили службу в Збройних силах України (ЗСУ) й Силах 

територіальної оборони Збройних сил України (ТрО ЗСУ). Разом з тим, 

372 особи звільнилися з посад педагогічних працівників за період дії воєнного 

стану (рис. 8). Інформацію наведено без урахування Херсонської, Донецької та 

Луганської областей. 

 

 
Рис. 8. Чисельність педагогічних працівників закладів П(ПТ)О  

станом на 1 липня 2022 р., осіб, % 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій. 

 

Найбільше педагогічних працівників працювали в закладах П(ПТ)О 

Львівської (2556 осіб), Дніпропетровської (2166), Вінницької (1444) та Одеської 

(1233) областей (рис. 9).  

 

23905; 87% 

1258; 5% 904; 3% 472; 2% 

654; 2% 

372; 1% 

Педагогічні працівники, які здійснювали 
свою діяльність в закладі П(ПТ)О 

Педагогічні працівники, що є ВПО, але 
продовжували здійснювати педагогічну 
діяльність за основним місцем роботи 

Педагогічні працівники, які перебували 
за межами України та здійснювали 
педагогічну діяльність за основним 
місцем роботи 

Педагогічні працівники, які перебували 
у відпустці без збереження з/п  

Педагогічні працівники, які проходили 
службу в ЗСУ (ТрО ЗСУ) 
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Рис. 9 Чисельність педагогічних працівників, які працюють у закладах 

П(ПТ)О, за регіонами станом на 1 липня 2022 р., осіб 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій. 

 

Починаючи з 24 лютого 2022 року заклади П(ПТ)О продовжували 

освітню діяльність очно, дистанційно або у змішаному форматі залежно від 

конкретної ситуації у регіонах за погодженням з обласними, Київською 

міською військовими адміністраціями. Деякі заклади П(ПТ)О призупиняли 

свою діяльність. Міністерство освіти і науки направляло рекомендації щодо 

організації освітнього процесу у закладах П(ПТ)О (лист МОН від 07.03.2022 

№ 1/3377-22). 

Зокрема, закладам П(ПТ)О було запропоновано виконувати теоретичну 

частину освітньої програми з використанням технологій дистанційного 

навчання, а практичну частину підготовки здобувачів П(ПТ)О, яку неможливо 

виконати, – переносити на період після закінчення дії воєнного стану. 

Для здобувачів П(ПТ)О випускних груп було рекомендовано: 

 внести корегування до змісту поурочно-тематичних планів, переліків 

навчально-виробничих робіт, навчальних програм шляхом їх ущільнення у 

межах до 50 % їхнього змісту та визначеної кількості годин; 
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 здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням 

результатів виробничого навчання та проміжного оцінювання роботодавцями 

рівня кваліфікації випускників закладів П(ПТ)О; 

 зарахувати проходження виробничої практики (результати навчання), 

здобуті шляхом неформальної освіти у разі працевлаштування здобувачів 

освіти на підприємстві (установі, організації), у т. ч. і за кордоном, що мало 

бути підтверджено відповідним листом керівника цього підприємства 

(установи, організації); 

 під час державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти 

атестувати за досягнутим рівнем кваліфікації. Державну кваліфікаційну 

атестацію проводити з використанням технологій дистанційного навчання. 

 

У МОН продовжується робота щодо розроблення державних освітніх 

стандартів з конкретних професій на компетентнісній основі. Так, у 2022 році 

вже затверджено 19 державних освітніх стандартів, які розміщено на 

офіційному вебсайті МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-

tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/zmist-profesijnoyi-osviti-osvitni-

standarti-programi-informaciya-dlya-uchniv-ta-pedagogiv/derzhavni-standarti-

navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoyi-osviti-2022. 

До кінця року планується затвердити ще 15 таких стандартів.  

МОН за підтримки міжнародних партнерів розробляються/адаптуються 

навчальні онлайн курси  для здобувачів закладів П(ПТ)О з метою подальшого 

їх розміщення на освітній  онлайн платформі «Професійна освіта онлайн» - 

Всеукраїнській платформі для дистанційного та змішаного навчання, що 

створена на основі «Всеукраїнської школи онлайн» (спеціально для учнів 

закладів П(ПТ)О, педагогічних працівників та незалежних здобувачів 

професійних кваліфікацій.  

На офіційному вебсайті МОН за посиланням: https://cutt.ly/GJqr5ix 

розміщено онлайн-ресурси, які можуть використовуватися для дистанційного 

або змішаного навчання за різними професіями та галузями. 

У період правового режиму воєнного стану, з метою швидкого виходу 

на ринок праці нагальною стала потреба у короткотермінових курсах для 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/zmist-profesijnoyi-osviti-osvitni-standarti-programi-informaciya-dlya-uchniv-ta-pedagogiv/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoyi-osviti-2022
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/zmist-profesijnoyi-osviti-osvitni-standarti-programi-informaciya-dlya-uchniv-ta-pedagogiv/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoyi-osviti-2022
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/zmist-profesijnoyi-osviti-osvitni-standarti-programi-informaciya-dlya-uchniv-ta-pedagogiv/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoyi-osviti-2022
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/zmist-profesijnoyi-osviti-osvitni-standarti-programi-informaciya-dlya-uchniv-ta-pedagogiv/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoyi-osviti-2022
https://profosvita.online/
file:///C:/Users/k_ira/Downloads/
file:///C:/Users/k_ira/Downloads/
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дорослого населення, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Заклади 

П(ПТ)О наразі пропонують понад 30 короткотермінових курсів для здобуття 

часткових кваліфікацій. 

У рамках Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» 

до кінця 2022 року заплановано розроблення 40 додаткових коротких програм, 

у тому числі з цифрової компетентності, безпеки праці та захисту 

навколишнього середовища, розвитку підприємницької діяльності та 

підвищення якості трудового життя, демонтажні роботи на будівництві. 

 

 

5. Формування регіонального замовлення, особливості вступної кампанії у 

2022 році та підготовка до навчального 2022/2023 року 

 

З травня 2022 року спрощено процедуру формування регіонального 

замовлення на підготовку робітничих кадрів, а саме: без погодження із 

регіональними радами П(ПТ)О. Зміни до регіонального замовлення 

затверджуються тільки за поданням місцевих департаментів освіти і науки 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 329-р). 

Формування регіонального замовлення у 2022 р. для закладів П(ПТ)О 

здійснювалося за таким графіком: 

до 1 травня замовники (обласні та Київська міська військові 

адміністрації) визначали проєктні обсяги регіонального замовлення; 

з 1 до 20 червня замовники затверджували проєктні обсяги регіонального 

замовлення; 

до 1 липня виконавці (заклади П(ПТ)О)) ознайомлювались із 

затвердженими обсягами регіонального замовлення.  

Станом на 1 серпня 2022 р. регіональне замовлення на підготовку 

фахівців і робітничих кадрів на 2022 р. затверджено у 23 регіонах (за винятком 

Луганської та Херсонської областей) обсягом 87 217 осіб, що на 12 % менше, 

ніж у попередньому, 2021 році. Попри цьогорічне скорочення обсягів 

регіонального замовлення на рівні країни, спостерігалось підвищення цього 

показника за окремими регіонами, що віддалені від зони бойових дій. Так, у 
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Рівненській області обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів у 2022 р. порівняно з 2021 р. збільшився на 1618 осіб; у Тернопільській – 

на 1231 особу, у Львівській – на 1017 осіб, у Полтавській – на 372 особи (рис. 

10).  

 
Рис. 10. Обсяги регіонального замовлення на підготовку  

робітничих кадрів та фахівців у 2020–2022 рр. станом на 1 серпня 

відповідного року, осіб 
Побудовано за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської військових адміністрацій. 

 

 

Поряд з регіональним замовленням затверджено і державне замовлення 

на підготовку робітничих кадрів (постанова Кабінету Міністрів України          
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3 468 

3 503 

3 864 

3 768 

5 582 

3 784 

3 534 

4 820 

4 903 

3 132 

4 838 

5 112 

7 976 

8 407 

1147 

2185 

2393 

2490 

2561 

2797 

2848 

2915 

2956 

2979 

3003 

3030 

3511 

3680 

3893 

3906 

4585 

4747 

4750 

4915 

5187 

7315 

9424 

Луганська  

Херсонська  

Донецька  

Чернігівська  

Житомирська  

Чернівецька  

Закарпатська  

Сумська  

Хмельницька  

Черкаська  

Тернопільська 

Київська  

Волинська  

Кіровоградська  

Одеська  

Харківська  

Івано-Франківська 

Полтавська  

м. Київ 

Вінницька 

Рівненська область 

Миколаївська  

Запорізька  

Дніпропетровська  

Львівська 

 2022 р. 

2021 р. 

 2020 р. 



18 

 

від 07 липня 2022 р. № 769 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році»). 

Фінансування підготовки робітничих кадрів з державного бюджету 

здійснюється за двома програмами: 

2201030 Забезпечення здобуття П(ПТ)О за професіями 

загальнодержавного значення; 

2201130 Забезпечення здобуття П(ПТ)О у закладах освіти соціальної 

реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення 

закладів П(ПТ)О. 

Проєктні обсяги державного замовлення на 2022 рік сформовані 

відповідно до поданих департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій пропозицій. 

Прийом у 2022 році, як і минулого року, здійснюватиметься за 13 

професіями загальнодержавного значення (не включалися професії: виноградар, 

бджоляр, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин 

на нафту та газ, помічник бурильник експлуатаційного та розвідувального 

буріння свердловин на нафту та газ, моторист бурової установки, тістороб, 

живописець, складальник корпусів металевих суден, слюсар з ремонту 

дорожньо-будівельних машин та тракторів, машиніст бурової установки 

(будівельні роботи), монтажник систем утеплення будівель, слюсар-

інструментальник).   

Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2022 році 

становить 5788 осіб. 

Обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для 

навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого типу, 

професійно-технічних училищ при спеціальних виховних колоніях, 

професійних училищ соціальної реабілітації у 2022 році становлять  5830 осіб. 

Станом на 1 серпня 2022 року регіональне замовлення виконано на 60%, 

державне – на 44% (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Виконання регіонального та державного замовлення на прийом 

здобувачів до закладів П(ПТ)О у 2022 році,  

станом на 1 серпня 2022 р. 
Область Регіональне замовлення на прийом здобувачів,  

осіб 

Державне замовлення на прийом здобувачів, осіб 

Затверджені 

обсяги 

регіонального 

замовлення 

на підготовку 

робітничих 

кадрів   на 

2022 рік, осіб 

Подано заяв  

на навчання 

за рахунок 

місцевих 

бюджетів, 

осіб 

Виконання 

регіонального 

замовлення, 

% 

Затверджені 

обсяги 

державного 

замовлення 

на підготовку 

робітничих 

кадрів на 

2022 рік, осіб 

Прийнято на 

навчання за 

рахунок 

держбюджету,  

осіб 

Виконання 

державного 

замовлення,  

% 

Вінницька 4747 3338 70% 380 246 65% 

Волинська 3003 2013 67% 350 127 36% 

Дніпропетровська 7315 3119 43% 1211 590 49% 

Донецька                      1147 687 60% 0 20 - 

Житомирська 2393 1698 71% 590 336 57% 

Закарпатська 2561 1437 56% 80 12 15% 

Запорізька 5187 2279 44% 715 0 0% 

Івано-Франківська 3893 2703 69% 352 212 60% 

Київська               3030 2115 70% 0 0 - 

Кіровоградська 2979 1552 52% 620 423 68% 

Луганська - - - - - - 

Львівська 9424 5479 58% 352 171 49% 

Миколаївська 4915 2326 47% 240 0 0% 

Одеська 3511 2005 57% 585 434 74% 

Полтавська 3906 2312 59% 715 287 40% 

Рівненська 4750 3377 71% 408 255 63% 

Сумська 2797 2062 74% 112 0 0% 

Тернопільська 2956 2208 75% 60 0 0% 

Харківська 3680 2055 56% 864 75 9% 

Херсонська - - - - - - 

Хмельницька 2848 1996 70% 730 388 53% 

Черкаська 2915 1919 66% 150 100 67% 

Чернівецька 2490 1608 65% 165 120 73% 

Чернігівська 2185 1214 56% 405 157 39% 

м. Київ 4585 2894 63% 187 89 48% 

Україна 87 217 52 396 60% 9 271 4 042 44% 

Складено за оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій 
 

З 1 липня 2022 р. стартувала вступна кампанія до закладів П(ПТ)О, яка 

триватиме до 1 листопада.  

Особливостями цьогорічної вступної кампанії до закладів П(ПТ)О є 

використання спільної розробки МОН і студентів Інституту Projector нового 

візуального стилю комунікації, який зробив образ профтехосвіти більш 

дружнім до молоді та розповів про її та можливості (рис. 11).  

https://prjctr.com/
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Рис. 11. Новий візуальний стиль для вступної кампанії до закладів П(ПТ)О 
Джерело: МОН і Projector створили новий візуальний стиль для вступної кампанії закладів 

профосвіти / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-i-

projector-stvorili-novij-vizualnij-stil-dlya-vstupnoyi-kampaniyi-zakladiv-profosviti. 

 

На сайті МОН опубліковано графіки днів відкритих дверей 12 областей 

України, а саме Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Харківської та м. Києва.  

Забезпечується функціонування онлайн-платформи з профорієнтації в 

рамках всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери 

професію своєї мрії». Станом на 01.07.2022 онлайн-платформою з 

профорієнтації скористалися 129 078 осіб, з них: перегляд відеоконтенту - 

125 725 осіб; профорієнтаційне консультування - 2 981 здобувач освіти; 

профорієнтаційне індивідуальне онлайн-тестування - 4 626  здобувачів освіти. 

Створено 9 профорієнтаційних відеолекцій про типи інтелекту. 

Розроблено 10 мультимедійних онлайн-уроків у міжнародному форматі 

SCORM щодо психологічної підтримки учнів під час/після війни (курс 

підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам 

освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій»).  

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Vinnytska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Dnipropetrovska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Zhytymyrska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Zakarpatska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Ivano-Frankivska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Lvivska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Mykolayivska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Odeska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Poltavska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Rivnenska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.Kharkivska.21.04.22.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2022/Vstup2022/21.04/DVD.proftekh.misto-Kyyiv.21.04.22.pdf
https://hryoutest.in.ua/
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З метою підготовки до початку 2022/2023 н. р. та особливостей 

організації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О Міністерством освіти і науки 

України розроблено та направлено до департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій відповідні рекомендації 

(лист МОН від 29.06.2022 № 1/7234-22). Рекомендовано початок навчального 

року здійснити 1 вересня 2022 року з таким орієнтовним графіком: 

1-й семестр: 1 вересня – 1 грудня 2022 р.; 

2-й семестр: 15 лютого – 30 червня 2023 р. 

Учні 2-го і 3-го курсів закладів П(ПТ)О в окремих випадках можуть 

розпочати освітній процес раніше або пізніше 1 вересня 2022 р. з урахуванням 

особливостей організації виробничого навчання (виробничої практики) та 

планових заходів вступної кампанії.  

Освітній процес у 2022/2023 н. р. у закладах П(ПТ)О буде організовано 

залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-

територіальній одиниці. Обласною військовою адміністрацією буде прийняте 

рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній чи змішаній формі.  

Для підготовки будівель закладів П(ПТ)О до початку 2022/2023 н. р. 

Державною службою з надзвичайних ситуацій розроблено рекомендації щодо 

організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту 

персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти, які на офіційному сайті 

МОН розміщені за посиланням:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/civilniy-

zahist/2022/15.06/Rekom.shchodo.orhanizatsiyi.ukryttya.15.06.2022.pdf  

За інформацією, наявною в МОН, 31 заклад П(ПТ)О має 38 споруд 

цивільного захисту (4,5 % від загальної кількості закладів П(ПТ)О). 

Керівниками закладів П(ПТ)О здійснюються заходи щодо облаштування для 

використання як найпростіших укриттів цокольних або заглиблених та 

підвальних приміщень, тирів, тощо. Приміщення укомплектовуються 

необхідним обладнанням (місця для сидіння; ємності з питною та технічною 

водою; контейнери для зберігання продуктів харчування; засоби надання 

первинної медичної допомоги; резервне освітлення, тощо). 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/civilniy-zahist/2022/15.06/Rekom.shchodo.orhanizatsiyi.ukryttya.15.06.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/civilniy-zahist/2022/15.06/Rekom.shchodo.orhanizatsiyi.ukryttya.15.06.2022.pdf
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6. Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в 

повоєнний період 

 

Основними завданнями професійної (професійно-технічної) освіти у 

короткостроковому періоді (до кінця 2022 року) є:  

1. Руйнування та пошкодження мережі закладів (професійно-технічної) 

освіти.  

Передбачено: 

проведення аудиту системи П(ПТО; 

затвердження Рекомендацій щодо формування оптимальної мережі 

закладів П(ПТ)О. 

2. Часткова невідповідність змісту і рівня якості (професійно-технічної) 

освіти запитам і потребам ринку праці. Неадаптованість освітніх програм і 

строків навчання до потреб роботодавців з урахуванням потреб 

економіки/інфраструктури в ході її відбудови/відновлення. Значна втрата 

зв’язків закладів професійної (професійно-технічної) освіти з бізнесом через 

призупинення (припинення) діяльності підприємств. Відсутність сучасних 

інструментів оцінювання результатів навчання у процесі 

присвоєння/підтвердження робітничих кваліфікацій. 

Передбачено:  

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення державних 

освітніх стандартів на компетентнісній основі; 

розроблення та затвердження державних освітніх стандартів з конкретних 

професій; 

запуск освітньої платформи «Професійна освіта онлайн» для 

забезпечення дистанційного навчання у сфері П(ПТ)О; 

розроблення/адаптація навчальних курсів/матеріалів для дистанційного 

навчання та розміщення їх на освітній платформі «Професійна освіта онлайн»; 

розроблення короткотермінових програм та навчання дорослого 

населення, у т. ч. внутрішньо переміщених осіб; 

друк підручників/посібників для закладів П(ПТ)О. 

3. Непрестижність здобуття професійної (професійно-технічної) 
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освіти. Незначний відсоток випускників закладів загальної середньої освіти, які 

обирають навчання у закладах (професійно-технічної) освіти. 

Передбачено: 

проведення інформаційної кампанії щодо вступу до закладів П(ПТ)О; 

проведення заходів щодо популяризації робітничих професій в цілому та 

здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою; 

створення центрів кар’єри у закладах П(ПТ)О. 

 

Основними завданнями розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти у повоєнний період (2023 – 2032 рр.) є:  

1. Руйнування та пошкодження мережі закладів (професійно-технічної) 

освіти.  

Передбачено: 

затвердження регіональних планів розвитку системи П(ПТ)О; 

організацію курсів з проєктного менеджменту для керівників закладів 

П(ПТ)О; 

реконструкцію і відбудову пошкоджених (зруйнованих) закладів П(ПТ)О;  

реконструкцію гуртожитків закладів П(ПТ)О; 

створення центрів професійної досконалості;  

створення/модернізацію навчально-практичних центрів на базі закладів 

існуючих П(ПТ)О. 

 

2. Часткова невідповідність змісту і рівня якості (професійно-

технічної) освіти запитам і потребам ринку праці. Неадаптованість освітніх 

програм і строків навчання до потреб роботодавців з урахуванням потреб 

економіки/інфраструктури в ході її відбудови/відновлення. Значна втрата 

зв’язків закладів професійної (професійно-технічної) освіти з бізнесом через 

призупинення (припинення) діяльності підприємств. Відсутність сучасних 

інструментів оцінювання результатів навчання у процесі 

присвоєння/підтвердження робітничих кваліфікацій. 

Передбачено:  
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розроблення та затвердження державних освітніх стандартів з конкретних 

професій; 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх 

програм; 

організацію навчання розробників освітніх стандартів та освітніх 

програм; 

розроблення/адаптація навчальних курсів/матеріалів для дистанційного 

навчання та розміщення їх на освітній платформі «Професійна освіта онлайн»; 

розроблення короткотермінових програм та навчання дорослого 

населення, у т. ч. внутрішньо переміщених осіб; 

запуск Реєстру професійних кваліфікацій;  

організацію підготовки професійних оцінювачів результатів навчання;  

участь закладів П(ПТ)О в програмі Еразмус +;  

проведення моніторингу якості П(ПТ)О;  

організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

П(ПТ)О за новими/модернізованими програмами підвищення кваліфікації;  

створення кваліфікаційних центрів на базі закладів П(ПТ)О. 

3. Непрестижність здобуття професійної (професійно-технічної) 

освіти. Незначний відсоток випускників закладів загальної середньої освіти, які 

обирають навчання у закладах (професійно-технічної) освіти. 

Передбачено: 

проведення інформаційної кампанії щодо вступу до закладів П(ПТ)О; 

проведення заходів щодо популяризації робітничих професій в цілому та 

здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою; 

створення центрів кар’єри в закладах П(ПТ)О;   

підготовка сертифікованих консультантів з профорієнтації та розвитку 

кар’єри;  

Проведення всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine»;  

створення наглядових рад у закладах П(ПТ)О.  
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Висновки 

1. В умовах військової агресії рф вітчизняна професійна (професійно-

технічна) освіта зазнала значних втрат, які істотно вплинули на її суб’єктів, 

інфраструктуру, механізм функціонування. 19 червня 2022 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України №2312-ІХ, яким внесено зміни до чинного 

Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Наразі 

передбачено можливість: здобути П(ПТ)О без здобуття повної загальної 

середньої освіти, яку можна буде отримати у будь-який інший час за кошти 

бюджету; безоплатно отримати другу робітничу професію через 3 роки після 

отримання попередньої професії та за наявності страхового стажу та вільних 

місць у закладі П(ПТ)О; здобути за бюджетні кошти освіту за іншою професією 

до завершення 3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, 

якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за 

отриманою раніше професією, або для невідкладного забезпечення потреб 

держави (регіону) у кваліфікованих робітниках; зарахування на навчання до 

закладів П(ПТ)О освіти незалежно від місця реєстрації; здобуття часткових 

професійних кваліфікацій з метою підготовки і перепідготовки за 

короткостроковими програмами під конкретні потреби у відбудові країни; 

розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих 

робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно 

до сучасних потреб держави. Також місцеві органи влади тепер на 

законодавчому рівні наділені повноваженням щодо утримання державних 

закладів П(ПТ)О до їх повної передачі в комунальну власність, а також 

встановлено механізм убезпечення від необґрунтованої реорганізації чи 

ліквідації закладів П(ПТ)О протягом 10 років.  

2. Перед повномасштабною війною в системі П(ПТ)О України освітню 

діяльність здійснювали 694 заклади. Станом на 01.08.2022 повністю 

зруйновано 10 закладів П(ПТ)О, 103 заклади П(ПТ)О мають пошкодження 

різного ступеня. У Запорізькій області зруйновано 3 заклади П(ПТ)О, у 

Луганській – 2. На території Харківської, Херсонської, Київської й 
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Чернігівської областей зруйновано по одному закладу П(ПТ)О. Найбільших 

пошкоджень зазнали заклади П(ПТ)О Донецької (24), Харківської (16), 

Луганської (12) і Миколаївської (10) областей. У регіонах, які охоплюють 

тимчасово непідконтрольні Україні території або в яких ведуться активні 

бойові дії, ступінь руйнувань і пошкоджень визначити неможливо.  

3. За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій, станом на 25 липня 

2022 р 564 заклади П(ПТ)О готові забезпечити освітній процес (без урахування 

закладів П(ПТ)О, розташованих у тимчасово окупованій території або на 

території, де ведуться активні бойові дії). 103 заклади П(ПТ)О розташовані у 

тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії: 

26 закладів П(ПТ)О Херсонської, 24 заклади П(ПТ)О Донецької, 20 закладів 

П(ПТ)О Запорізької, 19 закладів П(ПТ)О Луганської та 14 закладів П(ПТ)О 

Миколаївської областей.  

Закладів П(ПТ)О, що переміщені з тимчасово окупованих територій або з 

територій, де ведуться активні бойові дії на інші території немає. 

4. Більшість закладів П(ПТ)О (287 закладів, або 51 %) готові 

забезпечувати освітній процес у змішаному форматі, 157 закладів (28 %) – 

наживо, 120 закладів П(ПТ)О (21 %) – дистанційно (рис. 6.2.2). При цьому за 

дуальною формою навчання освітній процес відбуватиметься в 46 закладах 

П(ПТ)О. 

5. Станом на 01 січня 2022 р. у 694 закладах П(ПТ)О навчалися 243 825 

здобувачів, станом на 1 серпня 2022 р. плановий контингент здобувачів 

закладів П(ПТ)О складатиме 202 836 осіб. У 2021/2022 н. р. найбільше 

здобувачів навчались в закладах П(ПТ)О Львівської (19 837 осіб), 

Дніпропетровської (15 760), Одеської (12 405) і Вінницької (11 099) областей.  

6. Для того, щоб кожен здобувач П(ПТ)О незалежно від фактичного місця 

перебування в межах України мав можливість навчатися в будь-якому закладі 

П(ПТ)О під час воєнного стану МОН розроблено Положення про внутрішню 

академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, 

які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України 
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(наказ МОН від 26 березня 2022 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 20 квітня 2022 року України за № 437/37773). Упродовж квітня-червня 

2022 р. навчатись за програмою внутрішньої академічної мобільності 306 осіб. 

7. За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій станом на 1 липня 2022 р. 

у закладах П(ПТ)О працювали 23 905 педагогічних працівників, із яких 

1258 осіб є внутрішньо переміщеними, 904 особи перебували за межами 

території України, 472 особи перебували у відпустці без збереження заробітної 

плати, 654 особи проходили службу в Збройних силах України (ЗСУ) й Силах 

територіальної оборони Збройних сил України (ТрО ЗСУ). Інформацію 

наведено без урахування Херсонської, Донецької та Луганської областей. 

8. Починаючи з 24 лютого 2022 року заклади П(ПТ)О продовжували 

освітню діяльність очно, дистанційно або у змішаному форматі залежно від 

конкретної ситуації у регіонах за погодженням з обласними, Київською 

міською військовими адміністраціями. Деякі заклади П(ПТ)О призупиняли 

свою діяльність. Міністерство освіти і науки направляло рекомендації щодо 

організації освітнього процесу у закладах П(ПТ)О (лист МОН від 07.03.2022 

№ 1/3377-22). 

9. У МОН продовжується робота щодо розроблення державних освітніх 

стандартів з конкретних професій на компетентнісній основі. Так, у 2022 році 

вже затверджено 19 державних освітніх стандартів. До кінця року планується 

затвердити ще 15 таких стандартів.  

МОН за підтримки міжнародних партнерів розробляються/адаптуються 

навчальні онлайн курси  для здобувачів закладів П(ПТ)О з метою подальшого 

їх розміщення на освітній  онлайн платформі «Професійна освіта онлайн» - 

Всеукраїнській платформі для дистанційного та змішаного навчання, що 

створена на основі «Всеукраїнської школи онлайн» (спеціально для учнів 

закладів П(ПТ)О, педагогічних працівників та незалежних здобувачів 

професійних кваліфікацій. На офіційному вебсайті МОН за посиланням: 

https://cutt.ly/GJqr5ix розміщено онлайн-ресурси, які можуть використовуватися 

https://profosvita.online/
file:///C:/Users/k_ira/Downloads/
file:///C:/Users/k_ira/Downloads/
https://cutt.ly/GJqr5ix
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для дистанційного або змішанного навчання за різними професіями та 

галузями.  

10. З метою швидкого виходу на ринок праці заклади П(ПТ)О 

пропонують понад 30 короткотермінових курсів для здобуття часткових 

кваліфікацій. 

11. З травня 2022 р спрощено процедуру формування регіонального 

замовлення на підготовку робітничих кадрів, а саме: без погодження із 

регіональними радами П(ПТ)О. Зміни до регіонального замовлення 

затверджуються тільки за поданням місцевих департаментів освіти і науки 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 329-р). 

12. Станом на 1 серпня 2022 р. регіональне замовлення на підготовку 

фахівців і робітничих кадрів на 2022 р. затверджено у 23 регіонах (за винятком 

Луганської та Херсонської областей) обсягом 87 217 осіб, що на 12 % менше, 

ніж у попередньому, 2021 році. Попри цьогорічне скорочення обсягів 

регіонального замовлення на рівні країни, спостерігалось підвищення цього 

показника за окремими регіонами, що віддалені від зони бойових дій. Так, у 

Рівненській області обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів у 2022 р. порівняно з 2021 р. збільшився на 1618 осіб; у Тернопільській – 

на 1231 особу, у Львівській – на 1017 осіб, у Полтавській – на 372 особи.  

13. Затверджено державне замовлення на підготовку робітничих кадрів 

(постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 р. № 769 «Про 

державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 

2022 році»). 

Фінансування підготовки робітничих кадрів з державного бюджету 

здійснюється за двома програмами: 2201030 Забезпечення здобуття П(ПТ)О за 

професіями загальнодержавного значення; 2201130 Забезпечення здобуття 

П(ПТ)О у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми 

власності, методичне забезпечення закладів П(ПТ)О. 

Прийом у 2022 році, як і минулого року, здійснюватиметься за 13 

професіями загальнодержавного значення (не включалися професії: виноградар, 
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бджоляр, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин 

на нафту та газ, помічник бурильник експлуатаційного та розвідувального 

буріння свердловин на нафту та газ, моторист бурової установки, тістороб, 

живописець, складальник корпусів металевих суден, слюсар з ремонту 

дорожньо-будівельних машин та тракторів, машиніст бурової установки 

(будівельні роботи), монтажник систем утеплення будівель, слюсар-

інструментальник). Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 

2022 році становить 5788 осіб. Обсяги державного замовлення на підготовку 

робітничих кадрів для навчальних центрів при кримінально-виконавчих 

установах закритого типу, професійно-технічних училищ при спеціальних 

виховних колоніях, професійних училищ соціальної реабілітації у 2022 році 

становлять  5830 осіб. Станом на 1 серпня 2022 року регіональне замовлення 

виконано на 60%, державне – на 44 %.  

15. З метою підготовки до початку 2022/2023 н. р. та особливостей 

організації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О Міністерством освіти і науки 

України розроблено та направлено до департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської військових адміністрацій відповідні рекомендації 

(лист МОН від 29.06.2022 № 1/7234-22). Освітній процес у 2022/2023 н. р. у 

закладах П(ПТ)О буде організовано залежно від безпекової ситуації в кожній 

окремій адміністративно-територіальній одиниці. Обласною військовою 

адміністрацією буде прийняте рішення про здійснення освітнього процесу в 

дистанційній чи змішаній формі.  
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Додатки 

Додаток 1 

Перелік пошкоджених закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

станом на 29.07.2022 

Назва закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Назва майна, що зазнало 

ушкодження/руйнування 
Адреса розташування 

Ступінь 

руйнування, 

пошкодження, 

% 

Площа, 

кв. м 

1 2 3 4 5 

Донецька область 

Волноваське професійно-технічне училище 

  

Навчальний корпус:  

вибиті вікна; в стіні два отвори від снарядів 

вул. Менделєєва, буд. 2, 

м. Волноваха,  

Волноваський р-н,  

Донецька обл. 

100 238 

Суспільно-побутовий 

корпус: 

вибиті вікна 

вул. Менделєєва, буд. 2,  
м. Волноваха,  
Волноваський р-н, 

Донецька обл. 

100 уточнюється 

Покровській професійний ліцей Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Захисників України, 1,  

м. Покровськ,  

Донецька обл. 

30 90 

Великоновосілківський професійний ліцей 

  

  

  

  

  

  

Гуртожиток: 

вибиті вікна 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

75 4836,6 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

40 2385,3 

Навчальні майстерні : 

вибиті вікна 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

92 2469,3 

Адміністративний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

70 3414,2 

Будівля котельної: 

вибиті вікна 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

100 548 
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Навчально-виробнича майстерня вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

уточнюється уточнюється 

Комплекс нерухомого майна для 

сільськогосподарського виробництва і 

навчально-виробничої діяльності 

вул. Зарічна, 29, 

смт Велика Новосілка,  

Донецька обл. 

уточнюється уточнюється 

ДНЗ «Бахмутський центр професійно-

технічної освіти» 

  

  

  

  

Навчальний корпус: 

Вікна 140 шт.,  

подвійні 2 х 2,2 м,  

Спортивна зала: вікна 8 шт. подвійні 2,2 х 

3,5 м 

Сходовий марш: вікна 2 шт. подвійні 2,5 х 

3,5 м 

Актова зала: вікна 5 шт.  

2,5 х 3,5 м пластик. 

Донецька область, м. Бахмут, вул. 

Оборони, 18 

100 3125 

Навчальні майстерні: 

Вікна 56 шт. 2,5 х 2,3 м 

вул. Перемоги, буд.16а,  

м. Бахмут, Донецька область 

95 1669 

Гуртожиток № 4: 

Вікна 144 шт.  

подвійні 1,3 х 1,8 м 

вул. Перемоги, 17, 

м. Бахмут,  

Донецька обл. 

100 2290 

Навчальний корпус: 

вибито вікна  

(180 см х 120 см – 47 шт. 180 см х 220 см – 

17 шт. 200 см х 220 см – 17 шт. 

Знищено 98 % вікон) 

вул. Василя Першина, 2,  

м. Бахмут, Донецька обл. 

25 343 

Гуртожиток № 2: 

Немає шиферу на даху, зруйновано  67 % 

даху, обвал стіни 

вул. Василя Першина, 2,  

м. Бахмут, Донецька обл. 

30 412 

ДПТНЗ «Краматорський центр 

професійно-технічної освіти» 

  

  

Гуртожиток: 

вибиті вікна 

вул. Ювілейна, 62, 

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 

10 73 

Адміністративно-побутовий корпус: 

вибиті вікна 

вул. Ювілейна, 62, 

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 

40 145 

Навчально-виробничі майстерні вул. Ювілейна, 62, 

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 

5 12 
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Авдіївське професійно-технічне училище Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Поштова, 23, 

м. Авдіївка,   

Донецька обл. 

 

5 65 

ДНЗ «Костянтинівське вище професійне 

училище», Дружківська філія 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

Донецька область,  

м. Дружківка, 

вул. Соборна, 8 

4 11 

ДНЗ «Маріупольський центр професійно-

технічної освіти» 

уточнюєтся вул. Митрополитська, 61, 

м. Маріуполь,  

Донецька обл. 

уточнюєтся уточнюєтся 

Маріупольське вище металургійне 

професійне училище 

Всі навчальні корпуси та гуртожиток пров. Єрмака, 31,  

м.Маріуполь,  

Донецька обл. 

70 уточнюєтся 

Маріупольський професійний аграрний 

ліцей 

уточнюєтся 

вул. Генерала Куркчи, 49,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Маріупольський професійний ліцей уточнюєтся вул. Воїнів-Визволителів, 8,  

м. Маріуполь,  

Донецька обл. 

уточнюєтся уточнюєтся 

Маріупольський професійний ліцей 

автотранспорту 

  

  

  

  

Гуртожиток  вул. Таганрозька, 199,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Навчальний корпус вул. Таганрозька, 199,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Навчальні майстерні  вул. Таганрозька, 199,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Адміністративний корпус  вул. Таганрозька, 199,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Будівля котельної   вул. Таганрозька, 199,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Маріупольський професійний ліцей 

будівництва 

уточнюєтся вул. Лепорського, 2,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 
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Маріупольський професійний ліцей сфери 

послуг і торгівлі 

  

  

  

  

  

  

Навчальний корпус (літ. А1) просп. Єдності, 51,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

40 1059,4 

Мощення № 1 просп. Єдності, 51,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

85 3970 

Спортивна зала (літ. Б-2) просп. Єдності, 43,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

40 806,7 

Склад (літ. Г-1) просп. Єдності, 43,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

90 220,6 

Гараж (літ. Г-1-1) просп. Єдності, 43,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

90 52,5 

Гуртожиток (літ. А-2) пр-т Єдності, 47, 

м. Маріуполь,  

Донецька область 

40 1030 

Огорожа № 1 пр-т Єдності, 43, 

м. Маріуполь, 

Донецька область 

  

85 50 

Маріупольський професійний 

машинобудівний ліцей 

уточнюєтся вул. Макара Мазая, 3,  

м. Маріуполь,  

Донецька область 

уточнюєтся уточнюєтся 

Краматорське вище професійне училище 

  

Навчальний корпус № 1: 

47 віконних блоків в кабінетах і 

майстернях,  

5 вітражних вікон в холі та на сходових 

клітинках,  

3 вхідні двері вирвані та не підлягають 

відновленню; 

деформовано підвісні стелі в холі 2 

поверху та коридорах 

вул. Героїв України, 5  

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 81333 

уточнюєтся уточнюєтся 

Навчальний корпус № 2: 

пошкодження шиферної покрівлі  
вул. Академічна, 31  

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 81333 

50 760 



36 

 

Торецький професійний ліцей Будівля професійного ліцею  

(дах будівлі, м/п вікно 1 од.) 

вул. Онежська, 3а,  

м. Торецьк,  

Донецька область 

25 90 

Сіверський професійний ліцей Навчальний корпус: 

вибиті всі вікна; 

руйнування 

вул. Суворова, 32,  

м. Сіверськ, 

Донецька область 

80 1000 

ДНЗ «Слов’янський професійний аграрний 

ліцей» 

Навчальний корпус вул. Науки, 2, 

м. Слов’янськ,  

Донецька область 

25 1900 

Авдіївське професійно-технічне училище 

  

Адміністративно-навчальний корпус вул. Поштова, 23,  

м. Авдіївка,  

Донецька область 

90 1000 

Навчальні майстерні вул. Поштова, 23,  

м. Авдіївка,  

Донецька область 

50 700 

Білозерський професійний гірничий ліцей Навчальний корпус, 

суспільно-побутовий корпус, навчально-

виробничі майстерні:: 

вибиті вікна 

вул. Фестивальна, 8а,  

м. Білозерське,  

Донецька область 

10 400 

Костянтинівське вище професійне училище Навчальний корпус: 

Дах, вікна (124 шт.), фасад, мережі 

зовнішні електричні, внутрішні мережі 

електропостачання, водопостачання, 

теплопостачання та каналізації 

вул. Європейська, 78,  

м. Костянтинівка,  

Донецька область 

75 2351,1 

Державний навчальний заклад 

«Краматорське вище професійне 

металургійне училище» 

Виробничі майстерні, спортивна зала, 

коридори (вибито скло у вікнах) 

вул. Дніпровська 7а,  

м. Краматорськ,  

Донецька область 

90 Площа вибитих 

вікон 220 кв. м 

Дніпропетровська область 

Зеленодольський професійний ліцей Навчальний корпус: 

вибиті усі вікна;  

пошкоджено уламками 5 кабінетів (стеля, 

стіни) 

53860  

Дніпропетровська область,  

м. Зеленодольськ, 

проспект Незалежності, 5 

уточнюється 474,5 

Професійно-технічне училище № 2 

  

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Дніпро,  

вул. Марата, 2 

1 130 

Майстерня: 

вибиті вікна 

м. Дніпро,  

вул. Марата, 2 

1 100 
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«Міжрегіональне вище професійне 

училище з поліграфії та інформацій-них 

технологій» 

  

Друкарських цех А-2: 

вибиті вікна 

м. Дніпро,  

вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 

70 55,9 

Склад готової продукції, наборний корпус 

Б-2 

м. Дніпро,  

вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 

уточнюється уточнюється 

Дніпровський центр професійно-технічної 

освіти 

  

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, 4 65 2084,8 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Дніпро, вул. Стартова, 15 75 3813,9 

Нікопольський центр професійно-технічної 

освіти 

  

Гуртожиток: 

стіни; 

вибиті вікна 

м. Нікополь, Дніпропетровської області 

вул. Херсонська буд. 298а 

 

15 

70 

 

360 

204 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Нікополь, Дніпропетровської області 

вул. Херсонська буд. 298а 

70 398 

Житомирська область 

Бердичівський професійний будівельний 

ліцей 

Будівлі навчального та суспільно-

побутового корпусів, майстерень, 

спортивної зали, коридору, актової зали, 

гуртожитку: 

віконні блоки із спареними дерев’яними 

рамами (108 шт.)  

Житомирська область м. Бердичів, вул. 

Одеська, 41 

40 334,98 

  Несуча стіна навчального корпусу 

(тріщини): 

16 м від правого краю: похила з першого 

поверху по четвертий товщиною 0,8 см; 

19 м від правого краю: вертикальна від 

фундаменту до підвіконня першого 

поверху – 0,9 см 

      

Професійно-технічне училище  №4 м. 

Бердичева 

Навчальний корпус, навчально-виробничі 

майстерні, гуртожиток: 

вибиті вікна 

Житомирська область, м. Бердичів, вул. 

Семенівська, 37 

23 200 

Житомирський професійний політехнічний 

ліцей 

  

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

4 34, 14 

Гуртожиток м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

3 8,94 
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ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. 

Житомира» 

  

  

  

  

  

Гуртожиток: 

вибиті вікна 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

100 44,2 

Гуртожиток: 

пошкоджена покрівля 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

26 120,4 

Гуртожиток: 

тріщини цоколю фундаменту та несучої 

стіни приміщення гуртожитку 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

41 61 

Навчально-виробнича майстерня: 

пошкоджена покрівля 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

37 62,9 

Навчальний корпус: 

пошкоджена підвісна стеля 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

100 123,5 

Навчальний корпус: 

пошкоджена плитки 

м. Житомир, 

вул. Корольова,132 

100 197 

ДНЗ «Центр легкої промисловості та 

побутового обслуговування населення м. 

Житомира» 

  

  

  

Актова зала: 

5 вітражних вікон 

м. Житомир, 

вул.Чуднівська,102а 

100 85 

Навчальний корпус: 

9 вікон 

м. Житомир, 

вул.Чуднівська,102а 

4-повністю 5-

частково 

50 

Дах навчального корпусу-порушено несучі 

конструкції 

м. Житомир, 

вул.Чуднівська,102а 
100 (потребує 

заміни) 

960 

Гуртожиток: 

вікна 

м. Житомир, 

вул.Чуднівська,102а частково 
60 

Овруцький професійний ліцей 

  

  

Гуртожиток Житомирська область, 

м. Овруч, 

вул. І. Мазепи, 5 

10 3486 

Виробнича база Житомирська область, 

м. Овруч, 

вул. Т. Шевченка, 55 

20 2175 

Загально-побутовий корпус (їдальня) Житомирська область, 

м. Овруч,  

вул. Т. Шевченка, 11 

2 1457 

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» 

  

  

Навчальни йкорпус №1: 

віконні блоки 

Житомирська область,  

м. Малин,  

Городищанська, 20 

70 285,6 
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Гуртожиток: 

віконні блоки 

Житомирська область,  

м. Малин,  

Городищанська, 20 

3 34,8 

Їдальня: 

віконні блоки 

Житомирська область,  

м. Малин,  

Городищанська, 20 

50 28,8 

Територіальне відокремлене спеціалізоване 

відділення м. Коростень ДНЗ  

«Малинський професійний ліцей» 

  

Навчальний корпус: 

віконні блоки 

Житомирська область,  

м. Коростень,  

вул. Грушевського 24/1 

3 16,2 

Навчальна майстерня: 

віконні блоки 

Житомирська область,  

м. Коростень,  

вул. Грушевського 24/1 

20 13 

Запорізька область 

ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно 

технічної освіти» 

Соціально побутовий корпус:  

пошкоджене скло у вікнах) 

вул. Центральна, 1, 

м. Молочанськ,  

Пологівський р-н,  

Запорізька обл. 

Уточнюється 120 

ДНЗ «Пологівський професійний ліцей» 

  

  

  

Навчальний корпус: 

пошкоджено вікна,  

розморозилися батареї 

вул. Дружби, 72, 

м. Пологи,  

Пологівський р-н,  

Запорізька обл. 

20 5313,4 

Суспільно побутовий корпус: 

пошкоджено вікна,  

розморозилися батареї 

вул. Дружби, 72, 

м. Пологи,  

Пологівський р-н,  

Запорізька обл. 

15 1836,8 

Майстерня: 

пошкоджено вікна,  

розморозилися батареї 

вул. Дружби, 72, 

м. Пологи,  

Пологівський р-н,  

Запорізька обл. 

40 2236,5 

Гуртожиток 

пошкоджено двері та вікна) 

вул. Щаслива, 52, 

м. Пологи,  

Пологівський р-н,  

Запорізька обл. 

20 1237,4 

ДНЗ «Василівський професійний ліцей» 

  
Навчальний корпус:  

значні ушкодження 

 

вул. Єсеніна, 1,  

Василівка,  

Василівський р-н,  

уточнюється уточнюється 
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Запорізька область 

Гуртожиток: 

значні ушкодження 

 

 

вул. Єсеніна, 1,  

Василівка,  

Василівський р-н,  

Запорізька область 

уточнюється уточнюється 

ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю» 

Будівля ліцею літ.А 

пошкоджено 143 вікна 

м. Оріхів, 

вул. Овчаренка 156А 

100 830 

ДНЗ «Мелітопольське вище 

професійне училище» 

  

  

  

Навчальні майстерні: 

Вхідні двері 

м.Мелітополь. 

вул.Гагаріна, 6 

50 12 

Навчальні майстерні: 

Внутрішні двері 

(4 шт) 

м.Мелітополь. 

вул.Гагаріна, 6 

30 15 

Навчальні майстерні: 

Вікно 
м.Мелітополь. 

вул.Гагаріна, 6 

30 4 

Охоронна 

централізована 

сигналізація 

м.Мелітополь. 

вул.Гагаріна, 6 

100 уточнюється 

Луганська область  

Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Луганській області  

(приміщення орендоване) 

Вибиті вікна просп. Центральний, 17,  

м. Сєвєродонецьк,  

Луганська обл. 

50 уточнюється 

Вище професійне училище № 94 Навчальний корпус: 

руйнування стін: 

вибиті  вікна, двері 

квартал Дружби народів, 100,  

м. Лисичанськ, 

Луганська обл. 

80 уточнюється 

Лисичанський професійний торгово-

кулінарний ліцей 

Навчальний корпус: 

руйнування стін: 

вибиті  вікна, двері 

вул. Імені Д. І. Менделєєва, 47, м. 

Лисичанськ,  

Луганська обл. 

80 уточнюється 

ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей» Вибиті вікна вул. Пушкіна, 21,  

м. Привілля,  

Лисичанськ,  

Луганська обл. 

50 уточнюється 
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Рубіжанський професійний хіміко-

технологічний ліцей 

Повністю зруйнований вул. Чехова, 7,  

м. Рубіжне,  

Луганська обл. 

100 уточнюється 

Вище професійне училище № 92 м. 

Сєвєродонецька 

Вибиті вікна вул. Новікова, 6,  

м. Сєвєродонецьк,  

Луганська обл. 

80 уточнюється 

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне 

училище» 

Навчальний корпус №1: 

пошкоджено дах 

вибиті  вікна 

зруйновано стіну в боксі 

 

просп. Центральний, 17,  

м. Сєвєродонецьк,  

Луганська обл. 

80 уточнюється 

Старобільський професійний ліцей Вибиті вікна, двері квартал Ватутіна, 9,  

м. Старобільськ,  

Старобільський р-н,  

Луганська обл. 

70 уточнюється 

ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей» Вибиті вікна, двері квартал Енєргєтіков, 2В,  

м. Щастя,  

Новоайдарський р-н,  

Луганська обл. 

80 уточнюється 

Київська область 

Комунальний навчальний заклад Київської 

обласної ради «Васильківський 

професійний ліцей» 

  

Навчальний корпус вул. Декабристів, 39, 

м.Васильків,  

Обухівський р-н,  

Київська обл. 

100 3589 

Спальний корпус вул. Декабристів, 39, 

м.Васильків,  

Обухівський р-н,  

Київська обл. 

15 2702 

ДПТНЗ «Бородянський професійний 

аграрний ліцей» 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Корпус теоретичного обслуговування: 

пошкоджено вікна, вхідні двері, двері 

навчальних кабінетів та сходових клітин, 

стіни та стелі у кабінетах, дах та 

перекриття, повністю виведено з ладу 

систему опалення  

пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

80 2074,7 

Корпус загального побуту: пошкоджено 

вікна, стелі та стіни, вхідні двері актової 

зали, спортивного залу, їдальні, 

лабораторій та сходових клітин, повністю 

виведено з ладу систему опалення 

пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

75 2068,5 
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Лабораторний корпус та виробничі 

майстерні: пошкоджено вікна, вхідні двері 

до лабораторій та майстерень,  стіни та 

стелі у кабінетах та навчально-

практичному центрі, дах та перекриття, 

повністю виведено з ладу систему 

опалення  

пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

85 2590,7 

Гуртожиток №1: пошкоджено вікна, вхідні 

та міжкімнатні двері, стіни та стеля, дах та 

перекриття, повністю виведено з ладу 

систему опалення 

пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

75 2125,7 

Огорожа  пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

100 965,4 пог.м 

Теплиці пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

90 1194,7 

Сторожка пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

100 14,2 

Убиральня пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

100 23,8 

Зруйнована система пожежного 

оповіщення та пожежна сигналізація 

пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

100   

Стадіон та спортивний майданчик пл. Київська, 3,  

смт. Бородянка, 

Київська обл. 

75 4850 

ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей" 

  

Гуртожиток:                           пошкоджено 

вікна 

бульвар Незалежності, 14-б,      м. 

Бровари, Київська область 

5 25 

Навчально-виробничі майстерні: 

пошкоджено вікна 

бульвар Незалежності, 14-б,      м. 

Бровари, Київська область 

52 75 

ДПТНЗ "Білоцерківське вище професійно-

технічне училище будівництва та сервісу" 

Гуртожиток:                           пошкоджено 

вікна 

вул. Турчанінова, 33/35,             м. Біла 

Церква,              Київська область 

25 180 
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ДПТНЗ "Фастівський центр професійно-

технічної освіти" 

Майстерня:                                           

пошкоджено вікна 

вул. Якубовського, 66,               м. Фастів,                          

Київська обл. 

8 157,9 

ДНЗ «Катюжанське вище професійне 

училище» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учбовий корпус № 1: пошкоджено вхідні 

сходи, вхідні двері, стеля у вестибюлі, 

вікна, підвіконня, облицювання 

центрального входу, вибиті двері  в 

кабінетах, пожежна сигналізація, 

обладнання; система відеонагляду   

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

30 1611,6 

Учбовий корпус № 2: пошкоджено вхідні 

східці, вхідні двері, вибиті двері в 

кабінетах, пожежна сигналізація, частково 

знищене обладнання 

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

15 916,1 

Учбовий корпус № 3: пошкоджено вхідні 

двері, вікна,  вибиті двері в кабінетах і 

лабораторіях, стіни, стеля,  пошкоджене 

покриття на підлозі, витяжна система в 

лабораторії, пожежна сигналізація, 

обладнання   

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

30 881,3 

Учбовий корпус № 4: пошкодженні вхідні 

ворота, дах, частина стіни,  вибиті двері, 

вибите скло у вікнах  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

30 1135,7 

Учбовий корпус № 5:   вибиті вхідні двері 

та двері в кабінетах і лабораторіях  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 433 

Учбовий корпус № 6:   вибиті  двері  вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 829,8 

Ремонтна майстерня:   пошкоджено вхідні 

двері, дах, вибите скло у вікнах  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

40 829,8 
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Будинок культури:   пошкоджено вхідні 

двері, вхідні східці, східці аварійного 

виходу, східці в котельню, пожежна 

сигналізація-порізаний і вирваний  провід, 

вирване і частково знищене обладнання    

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

20 496,9 

Центральний склад:   пошкоджено вхідні 

ворота, вхідні двері, частина даху, 

зруйнована частина стіни  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

20 463,3 

Склад № 2:          пошкоджено  двері вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 530,4 

Баня:                            виламані вхідні двері  вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 142,6 

Склад зерновий:                            

пошкоджений дах, виламані вхідні двері  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

15 415,7 

Будинок майстрів:                            

пошкоджені дах, вхідні двері, вибите 

віконне скло в усіх вікнах, вхідні східці  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

60 270,5 

Їдальня:                            пошкоджено вікна, 

вибиті двері, пожежна сигналізація,  

вирване і частково знищено обладнання  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

15 656,6 

Літня кухня:                            пошкоджено 

вхідні сходи, вибите віконне скло  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 25,2 

Гуртожиток № 1:                            

пошкоджено дах, вибите віконне скло  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

40 4806,6 
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Гуртожиток № 2:                            

пошкоджено  

вхідні східці, вхідні двері, вікна вибите 

скло, вибиті двері в житлових кімнатах, 

пожежна сигналізація,  

система відео нагляду 

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

30 4751,9 

Очисні споруди:                            

пошкоджено вхідні двері  

вул. Шевченка, 1,                       с. 

Катюжанка,               Вишгородський р-н,                 

Київська область 

5 513 

Миколаївська область 

Миколаївський професійний промисловий 

ліцей 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Вінграновського, 62, 

м. Миколаїв 

20 859,7 

Миколаївський професійний ліцей 

будівництва та сфери послуг 

  

  

  

  

  

СП «Знання» 

вибиті вікна; 

вибиті 2 дверей 

Заводська площа, 3, 

м. Миколаїв 

8 151 

Корпус  Заводська площа, 3, 

м. Миколаїв 

10 
60 

Навчальний корпус: 

вікна 

вул. Айвазовського, 15 Б, 

м. Миколаїв 

2 38 

Спортивна зала: 

вікна 

вул. Айвазовського, 15 Б, 

м. Миколаїв 

5 38 

Гуртожиток: 

вікна 

вул. Айвазовського, 15 Б, 

м. Миколаїв 

4 70 

Навчальна майстерня: 

вікна 

вул. Айвазовського, 15 Б, 

м. Миколаїв 

3 90 

ДНЗ «Баштанський професійний ліцей» 

  

  

Спортивна зала: 

вибиті вікна 

вул. Промислова, 17, 

м. Баштанка,   

Миколаївська обл. 

12,5 70,2 

Актова зала: 

вибиті вікна 

вул. Промислова, 17, 

м. Баштанка,   

Миколаївська обл. 

11 16,2 

Навчальна майстерня: 

вибиті вікна 

вул. Промислова, 17, 

м. Баштанка,   

Миколаївська обл. 

31,5 86,2 

Вознесенський професійний аграрний 

ліцей 

  

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

вул. Танасчишина, 20, 

м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл. 

8 174 
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  Спортивна зала: вибиті вікна вул. Танасчишина, 20, 

м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл. 

3 26,6 

Гуртожиток: вибиті вікна вул. Соборності, 6, 

м. Вознесенськ,  

Миколаївська обл. 

7 77,52 

Надбузький професійний аграрний ліцей 

(філія) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Гуртожиток № 4: 

вибиті вікна; двері; дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

26 200 

Гуртожиток № 3: 

вибиті вікна; двері; дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

20 691 

Гуртожиток № 2: 

вибиті вікна; двері; 

дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

50 122 

Гуртожиток № 1: 

вибиті вікна; двері; 

дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

20 206 

Бокс: дах вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

20 80 

Навчальний корпус: 

вибиті вікна; двері; дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

25 415 

Основний будинок: 

пошкоджені двері; дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

20 50 

Зварювальний цех: дах вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

12 40 

Туалет: 

вибиті вікна; двері;  дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

35 18 

Сторожка: 

вибиті вікна; двері; дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

35 9 

Топочна: 

вибиті вікна; двері;  дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

34 13,5 
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Компресорна: 

вибиті двері; 

дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

40 8 

Топочна газова: 

вибиті вікна; 

дах 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

10 3 

Тир: 

вибиті двері 

вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

10 7 

Огорожа залізобетонна вул. Миру, 1, 

смт Воскресенське,  

Миколаївська обл. 

50 250 

Вище професійне училище 

суднобудування м. Миколаєва 

  

  

Навчальні майстерні: 

вибиті вікна 

м. Миколаїв, 

вул. Айвазовського, 6а 

50 5076,3  

Навчальний корпус: 

вибиті вікна 

м. Миколаїв, 

вул. Айвазовського, 6а 

2 7335 

Суспільно-побутовий корпус: 

вибиті вікна 

м. Миколаїв, 

вул. Айвазовського, 6а 

20 2174,7  

Снігурівський професійний ліцей  уточнюється уточнюється уточнюється уточнюється 

Миколаївський професійний 

машинобудівний ліцей 

  

  

Навчальний корпус: 

вікна; 

дах; 

вхідні двері 

м. Миколаїв,  

вул. Космонавтів, 66 

25 104,62 

Гуртожиток 3-поверховий: 

вікна; 

двері 

м. Миколаїв,  

вул. Космонавтів, 66 

13 63,832 

Гуртожиток 5-поверховий: 

вікна 

м. Миколаїв,  

вул. Космонавтів, 66 

7 46,2 

Миколаївський професійний суднобудівну 

ліцей імені Героя Радянського Союзу 

В. О. Гречишникова 

  

  

  

Гуртожиток: 

Вікна 

м. Миколаїв,  

вул. Садова 46/3 

4 50,3 

Навчальний корпус вул. Індустріальна, 1 6 161 

Столярна майстерня вул. Індустріальна, 1 10 80 
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Спортивна зала вул. Індустріальна, 1 8 9 

ДНЗ «Миколаївське вище професійне 

училище технологій та дизайну» 

Навчальний корпус м. Миколаїв,  

вул. Крилова, 7А 

70 700 

Сумська область 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з дизайну та 

сфери послуг» 

  

  

Навчальний корпус (вибиті вікна) проспект Курський, 139, 

м. Суми 

30 265 

Спортивна зала (вибиті вікна) проспект Курський, 139, 

м. Суми 

30 50 

Гуртожиток (вибиті вікна) проспект Курський, 139, 

м. Суми 

20 90 

Державний навчальний заклад «Сумське 

міжрегіональне вище професійне 

училище» 

  

  

Центральний корпус з прибудовою проспект Курський, 141, 

м. Суми 

50 2551,6 

Навчальний корпус проспект Курський, 141, 

м. Суми 

85 2813,7 

Гуртожиток проспект Курський, 141, 

м. Суми 

45 5909,5 

ДНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти харчових технологій, 

торгівлі та ресторанного сервісу 

  

Навчальний корпус № 1: вибиті вікна вул. Роменська, 96, 

м. Суми 

15 16 

Спортивна зала: 

вибиті вікна 

вул.Роменська, 96, 

м. Суми 

50 100 

ДНЗ «Охтирський центр професійно-

технічної освіти» 

  
  
  
  
  

Центральний корпус "А-2, а, а1; а2;а3,а4" : 

вибиті вікна,  

зірвані двері 

вул. Незалежності, 17, 

м. Охтирка,  

Сумська обл. 

15 1144,7 

Навчальний корпус "А,а (а1,а2,п/д)" : 

вибиті вікна 

Сумська обл.,  

м. Охтирка,  

вул. Сумська, 24 

15 366,1 

Будинок молоді "А,А; А2, а, а1, а2, а3, а4, 

а5, а6, п/д": вибиті всі вікна 

вул. Незалежності, 1, 

м. Охтирка,  

Сумська обл. 

50 889,8 

Гуртожиток "А" : 

вибиті всі вікна, 

зірвані двері 

вул. Батюка, 47, 

м. Охтирка, 

Сумська обл. 

50 569,7 

Навчальний корпус "А-2, а, кр, кр1":  

вибиті вікна 

вул. Коцюбинського, 28, 

смт Велика Писарівка, 

20 1269,7 
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Великописарівський р-н, 

Сумська обл.  

Гуртожиток "И-5","К" :вибиті вікна вул. Коцюбинського, 28, 

смт Велика Писарівка, 

Великописарівський р-н, 

Сумська обл.  

40 3804,6 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне 

училище будівництва та автотранспорту» 

  

Навчальний корпус /актова зала (вибито 

вікна) 

м. Суми, пров. Гетьманський, 12 5 35,5 

Навчальний корпус/кабінет теоретичної 

підготовки (вибито вікна) 

  25 15,65 

Харківська область 

ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти будівельних технологій Харківської 

області» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Гуртожиток: 

пошкоджені віконні блоки 

вул. Владислава Зубенка, 33 б,  

м. Харків, 

61121 

38 280 

Навчальний корпус : 

пошкоджені віконні блоки 

вул. Владислава Зубенка, 39,  

м. Харків, 

61122 

40 960 

Навчальний корпус: 

пошкоджені віконні блоки 

вул. Владислава Зубенка, 37,  

м. Харків, 

61123 

70 950 

Навчальний корпус (майстерні): вул. Владислава Зубенка, 37,  

м. Харків, 

61123 

84 11 

Пошкоджені віконні блоки     1250 

Покрівля   

Стіна 8 м2   

Плити перекриття 2  розміром 6*1,2 

    80 

8 

20 

Гуртожиток: 

пошкоджені віконні блоки 

вул. Владислава Зубенка, 35 в, м. Харків, 

61121 

70 398 

Гуртожиток: 

пошкоджені віконні блоки 

вул. Владислава Зубенка, 33 а, м. Харків, 

61121 

52 520 
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Гаражні бокси: 

покрівля 18 х 6; 

ворота металеві гаражні - 4 шт; 

ворота - 2 шт. 

вул. Владислава Зубенка, 37, м. Харків, 

61121 

90 108 

 

 

 

40 

ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» 

  
  
  

Навчальний корпус: 

кабінети, майстерні - знищено повністю 

покрівлю, внутрішні перекриття, більшість 

стін 

вул.Селянська, 84 

м. Харків  

100 7022,3 

Гараж: 

знищено повністю 

вул.Селянська, 84, 

м. Харків  

100 108,1 

Гуртожиток: 

відсутні всі вікна в 9-поверховій  будівлі 

 вул.Селянська, 25, 

м. Харків 

40 6455,8 

Їдальня (1, 2 поверхи): 

будівля була в аварійному стані, після 

обстрілів стіни руйнуються 

пров. Орача, 30 

м. Харків  

100 3334,9 

Державний навчальний заклад 

«Слобожанський регіональний центр 

професійної освіти» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Навчальний корпус: пошкодження вікон пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

80 250 

Навчальний корпус:  

пошкодження системи теплопостачання 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

15 150 пог.м 

Навчальний корпус:  

руйнування паркану 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

15 300 пог.м. 

Навчальний корпус (майстерні): 

пошкодження вікон 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

50 150 

Навчальний корпус (майстерні): 

руйнування покрівлі 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

2 30 

Навчальний корпус (майстерні): 

руйнування м'якої покрівлі 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

58 230 

Гуртожиток: 

пошкодження вікон 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

40 300 

Гуртожиток: 

пошкодження системи теплопостачання 

пр. Перемоги, 55 В, 

м.Харків 

25 340 пог.м. 

Корпус теоретичних знань: пошкодження 

вікон 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

100 350 

Корпус теоретичних знань: пошкодження 

дверей 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

70 100 
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Харківська обл. 

Корпус теоретичних знань: пошкодження 

системи теплопостачання 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

15 120 пог.м. 

Корпус теоретичних знань: пошкодження 

паркану 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

25 90 пог. м. 

Корпус теоретичних знань: пошкодження 

м'якої покрівлі 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

65 250 

Навчальна майстерня: 

пошкодження вікон 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

100 330 

Навчальна майстерня: 

пошкодження дверей 

вул. Культури, 5, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

60 70 

Гуртожиток секційного типу:  

пошкодження вікон 

вул. Культури, 3, 

смт Старий Салтів,  

Вочанський  район,  

Харківська обл. 

70 250 

Сторожка: 

пошкодження вікон 

Харківська область, Вовчанський  район,  

смт Старий Салтів, 

вул. Культури, 3 

100 20 

Навчальний корпус: 

пошкодження вікон 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка, 

вул. Бурсацька, 8 

40 120 

Навчальний корпус: 

пошкодження м'якої покрівлі 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка, 

вул. Бурсацька, 8 

35 100 

Громадський побутовий корпус: 

пошкодження вікон 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка  

Бурсацька, 8 

50 220 
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Навчально-виробничі майстерні: 

пошкодження вікон 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка, 

 вул. Бурсацька, 8 

15 40 

Гуртожиток 2-х поверховий: 

пошкодженя вікон 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка, 

вул. Бурсацька, 8 

20 40 

Баня: 

руйнування 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка, 

вул. Бурсацька, 8 

100 200 

Очисні будівлі: 

руйнування 

Харківська область, Богодухівський  

район, сел. Одноробівка. вул. Бурсацька, 

8 

100 272,1 

Корівник: 

пошкодження вікон 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка.  

вул. Бурсацька, 8 

100 30 

Корівник:: 

руйнування покрівлі  

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка.  

вул. Бурсацька, 8 

20 20 

Корівник:: 

руйнування стін 

Харківська область, Богодухівський  

район,  

сел. Одноробівка.  

вул. Бурсацька, 8 

20 60 

Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

  

  

  

  

  

Гуртожиток Харківська обл, 

м. Люботин,  

вул. Шевченка, 130 

60 600 
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Навчальний корпус А-2: 

Частина навчального корпусу А-2 - 600 м2 

зруйновано повністю.  

Друга частина навчального корпусу А2 – 

1038,1 м2 за результатами візуального 

огляду не придатна для подальшої 

експлуатації. Вибиті усі вікна та двері  

Зруйнована системи теплопостачання 

Харківська обл.  

м. Люботин,  

вул. Шевченка, 130 

100 1638,1 

Навчальний корпус А-3: 

Пошкоджені вікна 

Харківська обл.  

м. Люботин,  

вул. Шевченка, 130 

73 155,35 

Навчальні майстерні: Харківська обл. м. Люботин, вул. 

Шевченка, 130 

  630,9 

Навчальна майстерня №1: 

Повністю зруйновано    

  100 161,5 

Навчальні майстерня  

№ 2, №3  

  70 572,4 

Чугуївський регіональний центр 

професійної освіти Харківської області 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Учбовий корпус «А»: 

пошкодження вікон 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

90 438 

Учбовий корпус «А»: 

пошкодження дверей, замків 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

50 71 

Учбово-виробничі майстерні: 

пошкодження вікон  

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

90 425 

Учбово-виробничі майстерні: 

пошкодження дверей, замків 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

50 28 

Громадсько-побутовий корпус: 

пошкодження вікон 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

90 257 

Громадсько-побутовий корпус: 

пошкодження дверей, замків 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

30 21 

Гуртожиток: 

пошкодження вікон 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

Харківська обл.  

90 94 

Гуртожиток: 

пошкодження дверей, замків 

вул. Героїв Чорнобильців, 56, 

м. Чугуїв,  

70 44 
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Харківська обл.  

Учбовий корпус «Б»: 

пошкодження вікон 

пл. Аграрна, 10-А 

м. Чугуїв,  

Харківська обл. 

90 434 

Громадсько-побутовий корпус: 

пошкодження вікон 

пл. Аграрна, 10-А 

м. Чугуїв,  

Харківська обл. 

70 227 

Гуртожиток: 

пошкодження вікон 

пл. Аграрна, 10-А 

м. Чугуїв,  

Харківська обл. 

90 543 

Гуртожиток: 

м’яка покрівля 

пл. Аграрна, 10-А 

м. Чугуїв,  

Харківська обл. 

70 778 

Будівля майстерні: 

пошкодження вікон 

пл. Аграрна, 10-А 

м. Чугуїв,  

Харківська обл. 

90 46 

Будівля майстерні: 

пошкодження вікон 

вул. Преображенська,100, 

м. Чугуїв, 

Харківська обл.  

100 560 

ДНЗ «Харківський регіональний центр 

професійної освіти поліграфічних медіа 

технологій та машинобудування» 

  
  
  
  
  
  
  
  

Нежитлова будівля літ. «А-4» Учбовий 

корпус № 81: 

пошкоджені віконні блоки  

вул. Пушкінська, 87, 

м. Харків  

70 2887,4 

Нежитлова будівля літ. «В-2» учбово-

виробничі майстерні №29: 

пошкоджені всі рами, вікна 

вул. Пушкінська, 87, 

м. Харків  

70 2327,1 

Нежитлова будівля літ. «Б-2» громадсько 

побутовий корпус №80: 

пошкоджені всі рами, вікна 

вул. Пушкінська, 87, 

м. Харків  

80 2469,2 

покрівля має наскрізне пошкодження   3 4 

 інші плити перекриття мають мікро 

тріщини 

  96   

Навчальний корпус А-2: 

Пошкоджені вікна м. Харків, вул. Академіка Павлова,1 
10 437,3 

Навчально-виробничий корпус А-4: 

Пошкоджені вікна   

м. Харків, вул. Івана Камишева,37 10 4355,1 

покрівля має наскрізне пошкодження 5м2,    3 5 
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інші плити перекриття мають мікро 

тріщини 

  97 2300 

Центр професійної освіти ресторанного, 

будівельного та автотранспортного сервісу 

Харківської області 

  

Навчальний корпус 1: 

знищено повністю 

вул. Аерофлотська, 8, 

м. Харків 

100 уточнюється 

Навчальний корпус 3: 

пошкоджені вікна 

пр. Гагаріна, 211, 

м. Харків  

95 4095 

ДПТНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства, торгівлі та 

дизайну» 

  
  
  
  
  
  

Гуртожиток: 

пошкоджені вікна 

вул. Полтавський шлях 190/3, 

м. Харків, 

61034 

60 150 

Гуртожиток: 

пошкоджена система теплопостачання 

вул. Полтавський шлях 190/3, 

м. Харків, 

61034 

100 200 пог.м. 

Гуртожиток: 

пошкоджена система та водопостачання 

вул. Полтавський шлях 190/3, 

м. Харків, 

61034 

100 50 пог.м 

Навчальний корпус (відділення №2): 

пошкоджені вікна 

вул. Григорівське шосе, 56 

 м. Харків,  

61098 

40 100 

Навчальний корпус (відділення №2): 

пошкоджені двері, замки 

вул. Григорівське шосе, 56 

 м. Харків,  

61098 

60 90 

Навчальний корпус (відділення № 1): 

пошкоджено дах 

вул. Мала Панасівська, 1 

м. Харків, 61052 

10 уточнюється 

Спортивний комплекс: 

пошкоджені вікна 

вул. Кашуби, 15 

м. Харків, 61034 

  уточнюється 

Харківське вище професійне училище №6 Учбовий корпус: 

пошкоджені вікна 

вул. Мухачова, 1  

м. Харків 

50 350 

Регіональний  центр професійної освіти 

електротехнічних, машинобудівних та 

сервісних технологій Харківської області 

  

  

Навчальний корпус № 1: 

пошкоджені вікна 

просп. Московський, 19, 

м. Харків, 

Харківська обл. 

20 2625,5 

Навчальний корпус № 2: 

пошкоджені вікна 

просп. Московський, 19, 

м. Харків, 

Харківська обл. 

10 697,1 

Навчальні майстерні Харківська обл., Московський р-н, м. 

Харків, вул. Спортивна, 9 

30 2394 
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Барвінківський професійний аграрний 

ліцей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Навчальний корпус № 1: 

пошкоджені вікна та двері 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 450 

Навчальний корпус № 1: 

пошкодження системи опалення  

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

40 100 пог.м. 

Навчальний корпус № 1: 

руйнування покрівлі 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

70 500 

Навчальний корпус № 2: 

пошкоджені вікна та двері 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 300 

Навчальний корпус № 2: 

пошкодження системи опалення  

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

20 100 пог.м. 

Навчальний корпус № 2: 

руйнування покрівлі 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

15 60 

Гуртожиток №1: 

пошкодження вікон 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 100 

Гуртожиток №1: 

пошкодження системи теплопостачання 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

80 200 

Гуртожиток №1: 

руйнування покрівлі 

вул. Механізаторів,1, 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 400 

пункт ТО, гараж: 

пошкодження вікон 

вул. Освіти, 131А,. 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

30 50 

пункт ТО, гараж: 

пошкодження покрівлі 

вул. Освіти, 131А,. 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

40 150 

Гуртожиток  №2: 

пошкодження вікон 

вул. Освіти, 131А,. 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 100 

Гуртожиток  №2: 

пошкодження покрівлі 

вул. Освіти, 131А,. 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

100 400 
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Гуртожиток  №2: 

пошкодження системи опалення  

вул. Освіти, 131А,. 

м. Барвінкове,  

Харківська обл. 

80 200 пог.м. 

Петрівський професійний аграрний ліцей 

  

  

  

  

  

Навчальний корпус: 

пошкодження вікон 

вул. Центральна,51, 

с. Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

уточнюється 1165 

Навчальний корпус: 

пошкодження покрівлі над спортивною 

залою  

вул. Центральна,51, 

с. Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

уточнюється уточнюється 

Навчальний корпус: 

пошкодження системи теплопостачання 

вул. Центральна,51, 

с.Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

уточнюється 250 

Навчальний корпус: 

пошкодження системи водопостачання 

вул. Центральна,51, 

с.Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

уточнюється 50 

Гуртожиток: 

пошкодження вікон 

вул. Центральна,51, 

с.Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

уточнюється 1000 

Навчальні майстерні, лабораторія 

сільськогосподарської техніки 

вул. Центральна,51, 

с.Петрівське,  

Балаклійський р-н, 

Харківська обл. 

95 уточнюється 

Центр професійно-технічної освіти №1 м. 

Харкова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. В-2: 

пошкодження вікон 

Бульвар Івана Каркача, 20, 

м. Харків 

15 5438,1 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Г-4 

Бульвар Івана Каркача, 20, 

м. Харків 

  85 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Б-4: 

пошкоджені вікна 

Бульвар Івана Каркача, 20, 

м. Харків 

15 2461,8 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Г-4: 

пошкоджені вікна 

Бульвар Івана Каркача, 22, 

м. Харків 

15 2478,9 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Д-2: 

Бульвар Івана Каркача, 22, 

м. Харків 

15 5475,2 
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пошкоджені вікна 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Ж-1 

Бульвар Івана Каркача, 22, 

м. Харків 

уточнюється 51,9 

Квартирний (багатоповерховий) житловий 

будинок, гуртожиток учнівський 

чоловічий: 

Пошкоджені вітражі скляні та вікна 

Бульвар Івана Каркача,18, 

м. Харків 

25 5266,1 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. А-2 

Бульвар Івана Каркача, 22-А, 

м. Харків 

90 4748,7 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. А-1 

Бульвар Івана Каркача, 22-В, м.Харків 90 78 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. В-2: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 24, 

м. Харків 

90 2984,3 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Б-4: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 24, 

м. Харків 

90 2489,5 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Г-4: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 24, 

м. Харків 

90 2505,8 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. А-1: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 24-А, 

м. Харків 

50 231,6 

Квартирний (багатоповерховий) житловий 

будинок гуртожиток учнівський жіночий: 

пошкодження системи водопостачання, 

теплопостачання  та водовідведення; 

пошкоджені вітражі скляні та вікна  

вул. Луї Пастера, 181, 

м. Харків 

75 5258,2 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. К-4: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 26, 

м. Харків 

90 2479,5 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. Л-2: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 26, 

м. Харків 

90 5475,4 

Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. А-1: 

пошкодження вікон та покрівлі 

Бульвар Івана Каркача, 26-А, 

м. Харків 

20 870,6 
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Громадський будинок нежитлова будівля 

літ. А-1: 

руйнування будівлі 

Бульвар Івана Каркача, 26-Б, 

м. Харків 

90 58,8 

ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти інноваційних технологій 

будівництва та промисловості» 

  

  

  

  

  

  

  

Навчальний корпус (їдальня; 

актова зала): 

пошкодження вікон 

м.Харків, 

бульвар Богдана Хмельницького,30 

50 109 

Навчальний корпус (їдальня; 

актова зала): 

пошкодження системи водопостачання 

м.Харків, 

бульвар Богдана Хмельницького,30 

80 90 пог.м. 

Гуртожиток: 

руйнування покрівлі 

м.Харків, 

бульвар Богдана Хмельницького, 30 

100 600 

Навчальний корпус (майстерня): 

руйнування покрівлі  

м.Харків, 

Проспект Гагаріна, 11 

40 200 

Навчальний корпус (майстерня): 

пошкодження вікон 

м.Харків, 

Проспект Гагаріна, 11 

20 74 

Навчальний корпус (майстерня): 

зірвані дверні замки 

м.Харків, 

Проспект Гагаріна, 11 

100 35 шт. 

Навчальний корпус (майстерня): 

пошкодження парапету 

м.Харків, 

Проспект Гагаріна, 11 

100 100 пог.м. 

Навчальний корпус (майстерня): 

пошкодження водостічних труб 

м.Харків, 

Проспект Гагаріна, 11 

10 45 пог.м. 

Лозівський центр професійної освіти 

Харківської області 

  

  

  

  

  

  

  

Нежитлова будівля блоку теоретичних 

занять з підвалом: 

пошкоджені вікна 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи 4а 

100 568 

Нежитлова будівля блоку теоретичних 

занять з підвалом: 

тріщини на фасаді 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи 4а 

  100 

Нежитлова будівля суспільно-побутового 

корпусу з підвалом: 

пошкоджені вікна 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

100 276 

Нежитлова будівля суспільно-побутового 

корпусу з підвалом: 

тріщини на фасаді 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

  50 

Нежитлова будівля навчально-виробничих 

майстерень: 

пошкоджені вікна 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

100 345 

Нежитлова будівля навчально-виробничих 

майстерень: 

тріщини на фасаді 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

  50 



60 

 

Житлова будівля гуртожитку з підвалом: 

пошкоджені вікна 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

100 794 

Житлова будівля гуртожитку з підвалом: 

тріщини на фасаді 

Харківська обл.  

м. Лозова,  

вул. Свободи, 4а 

  100 

Державний навчальний заклад «Ізюмський  

регіональний центр професійної освіти» 

  

Навчальний корпус: 

пошкоджені вікна та двері 

Харківська обл., м. Ізюм, вул. Лізи 

Чайкіної, буд.24 

100 уточнюється  

Навчальний корпус: 

руйнування будівлі 

Харківська обл., м.Ізюм, вул. Лізи 

Чайкіної, буд.25 

уточнюється  уточнюється  

Чернігівська область 

КЗ "Чернігівський центр професійно-

технічної освіти 

Чернігівської обласної ради 

Вікна м. Чернігів, 

вул. Козацька, буд.7-а 

40 уточнюється 

КЗ «Чернігівське вище професійне 

училище» 

  
  
  

Навчальний корпус: 

Вікна 100 

м. Чернігів, 

вул. Кільцева, 20 

100 1099 

Навчальний корпус: 

Двері  50 

м. Чернігів, 

вул. Кільцева, 20 

50 30 

Навчальний корпус: 

Замки дверні50 

м. Чернігів, 

вул. Кільцева, 20 

50 30 шт. 

Навчальний корпус:: 

Стіни 10 

м. Чернігів, 

вул. Кільцева, 20 

10 200 

Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Чернігівській області 

  
  
  
  

Адміністративне приміщення: 

вибиті вікна  

м.Чернігів 

вул. Коцюбинського буд. 42 

60 28 

Адміністративне приміщення: 

пошкоджені двері 

м.Чернігів 

вул. Коцюбинського буд. 42 

40 14 

Адміністративне приміщення: 

пошкоджений дах 

м.Чернігів 

вул. Коцюбинського буд. 42 

10 30 

Підсобне приміщення: 

вибиті вікна 

м.Чернігів 

вул. Коцюбинського буд. 42 

80 4 

Підсобне приміщення: 

пошкоджено дах 

  30 25 

 

 


