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Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Державне підприємство «Інфоресурс»

Щодо видачі документів про 
професійно-технічну освіту та 
державної атестації суб'єктів 
господарювання, які надають послуги у 
сфері професійно-технічної освіти

У зв’язку з численними зверненнями з питань атестації навчальних 
■ закладів, які надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти, 
Міністерство в межах компетенції інформує.

Відповідно до пункту 5 статті 18 розділу І Закону України «Про освіту» 
діяльність навчального закладу розпочинається за наявності ліцензії на 
здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і 
підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації.

Статтею 27 Закону України «Про освіту» встановлено, що випускнику 
державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу 
видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки 
документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. 
№ 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» 
атестований професійно-технічний навчальний заклад набуває право видачі 
документа про професійно-технічну освіту державного зразка. Атестації 
підлягають професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Курсові форми 
професійного навчання без присвоєння кваліфікації не атестуються. Атестація 
державних професійно-технічних навчальних закладів здійснюється планово 
один раз у десять років. Професійно-технічні навчальні заклади інших форм 
власності атестуються за їх заявками або заявками їхніх засновників і 
підлягають переатестації через 10 років. Атестація може здійснюватися
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позапланово за рішенням державного органу управління освітою. Суб'єктами 
атестації є лише ліцензовані професійно-технічні навчальні заклади. 
Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо 
атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими 
здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих 
кадрів та службовців.

Враховуючи вищезазначене, атестований суб’єкт професійно-технічної 
освіти може формувати замовлення на виготовлення документів про 
професійну освіту з усіх професій та видів підготовки, що зазначені в 
додатку до діючого свідоцтва про атестацію та у безстроковій (діючій) 
ліцензії.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 
№ 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів 
про професійно-технічну освіту державного зразка», що зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 426/26871, у документах 
про професійно-технічну освіту державного зразка, що виготовляються 
поліграфічним способом, відтворюється інформація, сформована в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО).

Відповідно до пункту 11 зазначеного порядку департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних 
адміністрацій несуть відповідальність за організацію видачі документів про 
професійно-технічну освіту навчальними закладами та за отримання бланків 
документів про професійно-технічну освіту у технічного адміністратора 
ЄДЕБО для забезпечення ними навчальних закладів.

Таким чином, професійно-технічним навчальним закладам, навчальним 
підрозділам підприємств, установ, організацій незалежно від їх 
підпорядкування та форм власності, необхідно здійснити відповідні заходи 
щодо підключення до ЄДЕБО (отримати доступ відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 559 «Про підключення 
професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти»).

Для набуття права на видачу документів про професійно-технічну освіту 
державного зразка професійно-технічним навчальним закладам, що надають 
освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти, незалежно від форм 
власності та підпорядкування, необхідно здійснити відповідні заходи щодо 
процедури атестації впродовж 2017 року.
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