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Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій
Керівникам навчально-методичних
(науково-методичних) центрів
(кабінетів) професійно-технічної освіти
Щодо особливостей підготовки
кваліфікованих
робітників
за
професією «Водій автотранспортних
засобів» під час воєнного стану

Шановні колеги!
До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення
щодо підготовки кваліфікованих робітників за професією «Водій
автотранспортних засобів» під час воєнного стану.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 9.2. Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 червня 2006 р. за № 711/12585,
випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який
успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії
відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка;
особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації.
Перелік і зразки документів про професійну (професійно-технічну)
освіту державного зразка і додатків до них затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 «Про документи про професійну
(професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

Випускникам, які навчались з професій, спеціалізацій, пов'язаних з
керуванням транспортними засобами, тракторами та самохідними
машинами, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої
кваліфікації, яке є підставою для складання кваліфікаційних іспитів і
отримання в установленому порядку посвідчень на право керування
транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами».
Разом з тим, у зв’язку із введенням на території України правового
режиму воєнного стану, станом на 04.04.2022 сервісними центрами МВС
надається не весь перелік наявних послуг. Зокрема, надається послуга
складання теоретичних іспитів на категорію В, складання іспитів на категорію
С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.
Одночасно інформуємо, що Кабінетом Міністрів України 3 березня
2022 р. прийнято постанову № 184 «Деякі питання допуску водіїв до
керування транспортними засобами», якою, зокрема, пунктами 1-1, 2
установлено:
«що у період воєнного стану до керування транспортними засобами
категорії C, C1 на території України допускаються особи, які мають
посвідчення водія категорії B;
що протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану
особа допускається до складення іспитів, необхідних для отримання
посвідчення водія, за наявності свідоцтва про закінчення закладу з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, строк дії якого закінчився у
період дії воєнного стану, та/або відомостей в Єдиному державному реєстрі
Міністерства внутрішніх справ та після проходження медичного огляду в
порядку, установленому Міністерством охорони здоров’я».
25 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову № 360 «Деякі питання підготовки та допуску водіїв до
керування транспортними засобами в період дії воєнного стану на
території України або окремих її місцевостях», якою установлено наступне:
1) обмін посвідчення водія та отримання його в разі заміни, втрати або
викрадення здійснюється без подання до територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ відповідної медичної довідки
встановленого зразка;
2) приймання практичного іспиту для перевірки навичок з керування
транспортними засобами категорій А1, А та В1 проводиться виключно на
майданчиках для навчання з початкового керування транспортними засобами, а
категорій В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E - виключно в умовах
дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним органом з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ;
3) право на керування транспортними засобами категорій С, С1 надається
особам, які мають посвідчення водія категорії В і навички керування
транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом
останнього часу, пройшли перепідготовку з практичного керування
транспортними засобами за встановленими програмами та склали практичний
іспит на право керування транспортними засобами категорій С, С1;

4) навчання з практичного керування транспортними засобами категорій
С, С1 проводяться не більше п’яти годин щодня;
5) робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв (з урахуванням збільшення щоденної кількості годин
навчання з практичного керування для категорій С, С1) акредитованими
закладами та їх філіями (іншими відокремленими підрозділами) з відповідними
територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ не погоджуються.
Також зазначеною вище постановою передбачено «зупинити на період дії
правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях дію
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1045
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5172) «Про внесення змін до
Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів». Акредитованим закладам та їх філіям (іншим
відокремленим підрозділам), що проводять підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, протягом 90 днів з дня
припинення або скасування воєнного стану в Україні або окремих її
місцевостях завершити приведення робочих програм та планів з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у відповідність до Типової
навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р.
№ 229 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 749; 2021 р., № 81, ст.
5172).»
Звертаємо увагу, що заклади освіти, які мають ліцензію на
підготовку
кваліфікованих
робітників
за
професією
«Водій
автотранспортних засобів» відповідної категорії і акредитацію Міністерства
внутрішніх справ, здійснюють таку підготовку відповідно до стандарту
професійної (професійно-технічної) освіти з цієї професії, а не Типової
навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р.
№ 229.
Інформацію щодо відкритих сервісних центрів та послуг, які вони
надають, можна отримати за покликанням: https://www.hscmvs.com.
Стосовно інших питань, які порушуються закладами П(ПТ)О, то за
результатами консультацій із Головним сервісним центром МВС, інформуємо
про таке.
Щодо складання кваліфікаційних іспитів у територіальних сервісних
центрах МВС.
Складання кваліфікаційних іспитів і отримання в установленому порядку
посвідчень на право керування транспортними засобами здійснюється усіма
працюючими територіальними сервісними центрами незалежно від місця
навчання, проживання особи. Головна умова при зверненні до територіального
сервісного центру – наявність у особи свідоцтва про присвоєння або

підвищення робітничої кваліфікації за професією «Водій автотранспортних
засобів» відповідної категорії.
Якщо особа склала теоретичний іспит у територіальному сервісному
центрі, який на сьогодні не працює, то практичний іспит вона може скласти
звернувшись до іншого територіального сервісного центру.
Щодо атестації спеціалістів закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Атестація спеціалістів закладів, які проводять підготовку, перепідготовку
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, і на даний час
здійснюється відповідними атестаційними комісіями в тих регіонах, де не
ведуться активні бойові дії. Змін до відповідних нормативно-правових актів
МВС поки не внесено.
Якщо майстер виробничого навчання водінню мобілізований до Збройних
сил України, інших збройних формувань і на цю посаду призначено іншу
особу, то у неї має бути документ на право навчанню водінню або вона має
пройти атестацію і отримати відповідний документ.
Щодо передачі закладами професійної (професійно-технічної) освіти
автотранспортних засобів для потреб Збройних сил України, інших
збройних формувань під час воєнного стану, що використовувалися для
навчання здобувачів освіти водінню, то для цього можуть використовуватися
інші автотранспортні засоби, що є у переліку матеріально-технічної бази
закладу освіти і відповідають відповідним вимогам.
З повагою
Заступник Міністра
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