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Від
На №

№
Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

від

Державне підприємство
«Інфоресурс»
Щодо видачі документів про
професійно-технічну освіту та
державної атестації суб'єктів
господарювання, які надають послуги у
сфері професійно-технічної освіти
Міністерство освіти і науки України спільно з Державною інспекцією
навчальних
закладів
України
розглянувши
звернення
суб'єктів
господарювання різних форм власності, які надають послуги у сфері
професійно-технічної освіти (далі - суб'єкти ПТО), щодо надання дозволу на
формування замовлень для виготовлення документів про професійно-технічну
освіту державного зразка без наявності свідоцтв про державну атестацію
навчальних закладів, роз'яснюємо.
Відповідно до статті 27 Закону України «Про освіту» документи про
освіту встановленого зразка мають право видавати випускникам лише
акредитовані (атестовані) державні або інші навчальні заклади.
Згідно з пунктом 8 Положення про атестацію професійно-технічних
навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. № 200 (далі - Положення), право видачі документа про
професійно-технічну освіту державного зразка набуває лише атестований
професійно-технічний навчальний заклад.
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 (пункт 6 Положення).
Разом з тим, за інформацією Державної інспекції навчальних закладів
України станом на 1 травня 2015 року, лише 42 % (1109) ліцензованих
суб'єктів ПТО усіх форм власності мають свідоцтва про державну атестацію.
У більшості це навчальні заклади державної та комунальної форм власності.
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Найгірша ситуація з проведенням державної атестації суб'єктів ПТО
склалася у м. Києві (атестовано лише 34 суб'єкти (26% від загальної кількості
ліцензованих), Київській (27 (26%), Полтавській (47 (27%), Тернопільській (25
(28%), Львівській (65 (30%), Рівненській (25 (31%) областях.
Крім того, у 250 суб'єктів ПТО, що мають свідоцтва про атестацію, є
меншою за встановлену законодавством (75%) кількість
атестованих
професій. Найбільше таких суб'єктів у Дніпропетровській (29), Одеській (26),
Запорізькій (24), Хмельницькій (22), Волинській (15) областях.
Не вирішеним також залишається питання щодо проведення місцевими
органами управління освітою державної атестації професійно-технічних
навчальних закладів державної форми власності у частині загальноосвітньої
підготовки. Так, у минулому навчальному році без її проходження повну
загальну середню освіту учням надавали 207 закладів (26,5 % від загальної
кількості ПТНЗ, що надають середню освіту). Найбільше таких суб'єктів є в
Дніпропетровській (57), Львівській (55) та Харківській (43) областях.
З метою вирішення питання щодо проведення державної атестації
суб'єктів ПТО та зняття соціальної напруги, що могла виникнути у зв'язку з
припиненням видачі документів про професійно-технічну освіту державного
зразка випускникам закладів, які не пройшли державну атестацію,
Міністерством було дозволено до 1 жовтня 2015 року формування замовлень
на виготовлення згаданих документів без перевірки свідоцтв про атестацію
(лист МОН від 09.07.2015 № 1/9-324 додається).
Проте, до Міністерства та ДП «Інфоресурс» продовжують надходити
численні звернення суб'єктів ПТО щодо надання дозволу на формування
замовлень на виготовлення документів про професійно-технічну освіту
державного зразка без наявності свідоцтв про атестацію, оскільки більшість
навчальних закладів не встигли пройти в установленому порядку процедуру
атестації.
Враховуючи зазначене, повідомляємо, що суб'єкт ПТО, який
має
свідоцтво про атестацію із вказаними у додатку до нього професіями, може
формувати замовлення на виготовлення документів про професійну освіту на
2015/2016 навчальний рік з усіх професій та видів підготовки, зазначених у
діючій ліцензії.
Разом з тим, звертаємо увагу місцевих органів управління освітою на
необхідність проведення упродовж поточного навчального року атестації
професій (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка у навчальних
закладах, а також на поліпшення роз'яснювальної роботи з суб'єктами ПТО
(особливо інших форм власності) щодо можливого анулювання ліцензій у
зв'язку з прийняттям рішень про визнання навчальних закладів або окремих
напрямів підготовки (спеціальностей) не атестованими (підпункт 9 пункту 32
Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019).
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