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

Щодо проведення атестаційної експертизи 
закладів освіти, що проводять 
діяльність у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти у 2017 -  2018 роках

Шановні колеги!

До листа Міністерства освіти і науки від 22.09.2017 № 1/9-517 надаємо 
додаткові рекомендації щодо проведення атестаційної експертизи закладів 
освіти, що проводять діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2017-2018 роках.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Згідно з абзацом 6 частини першої статті 9 Закону України «Про 
професійно-технічну освіту» (далі -  Закон) до повноважень обласних, Київської 
міської державних адміністрацій належить проведення атестаційної експертизи 
професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності та підпорядкування, що провадять діяльність у 
галузі професійно-технічної освіти.

Цей Закон є чинним, тому обласні, Київська міська державні адміністрації, 
їх посадові особи зобов’язані організовувати та забезпечувати його реалізацію.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації забезпечують
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виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Згідно з частиною другою статті 7 цього Закону місцеві державні 
адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та 
іншими законами України, актами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого 
рівня, прийнятими у межах їх повноважень.

Процедура проведення атестаційної експертизи визначена Положенням 
про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200 
(далі -  Положення).

Згідно з пунктом 8 Положення, атестований професійно-технічний 
навчальний заклад набуває права видачі документа про професійно-технічну 
освіту державного зразка.

Відповідно до пунктів 11-17 Положення для організації проведення 
атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів 
департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій створюються регіональні експертні ради з атестації 
професійно-технічних навчальних закладів, які утворюють експертні комісії, що 
здійснюють атестаційну експертизу професійно-технічних навчальних закладів 
та проводять консультацію керівників професійно-технічних навчальних 
закладів.

Експертна комісія на основі завдань атестації та аналізу поданих матеріалів 
розробляє програму атестації, погоджує її з регіональною експертною радою та 
доводить до відома професійно-технічного навчального закладу до початку 
атестації.

Під час проведення атестаційної експертизи експертна комісія керується 
чинним законодавством, нормативними документами з питань професійно- 
технічної освіти, організовує свою роботу на підставі програми атестації і 
працює безпосередньо у професійно-технічному навчальному закладі не більш 
як 15 календарних днів.

За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної 
експертизи, доводить його до відома професійно-технічного навчального 
закладу і подає регіональній експертній раді.

Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали 
атестаційної експертизи, готує мотивований висновок про спроможність 
професійно-технічного начального закладу здійснювати освітню діяльність у 
сфері професійно-технічної освіти на рівні державних вимог і подає-його разом 
з атестаційною справою до Державної Акредитаційної комісії України. 
(Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року 
№ 801 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
Державну Акредитаційну комісію України перейменовано на «Акредитаційну 
комісію України»).



Таким чином, обласні, Київська міська державні адміністрації, їх 
структурні підрозділи - департаменти (управління) освіти і науки мають право 
проводити атестаційну експертизу професійно-технічних навчальних закладів 
згідно з чинним законодавством України до прийняття Верховною Радою 
України та Кабінетом Міністрів України можливих рішень із зазначеного 
питання.

З повагою 
Міністр Лілія Гриневич
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