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Керівникам наукових установ, 
закладів вищої, післядипломної, 
фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти

Щодо електронного 
ліцензування освітньої діяльності

Станом на 07 жовтня 2019 року здійснено модернізацію програмного 
забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) 
та приведено її модулі у відповідність до вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (далі -  Ліцензійні 
умови).

Звертаємо увагу закладів освіти на необхідність приведення відомостей 
в Єдиній державній електронній базі з питань освіти до вимог Ліцензійних 
умов про кадрове забезпечення в термін до 25 листопада 2019 року та 
матеріально-технічне забезпечення в термін до 29 листопада 2019 року.

У зв’язку із зазначеним та з метою подання відомостей в електронному 
форматі для ліцензування провадження освітньої діяльності, закладам освіти 
необхідно:

-д о  картки працівника в ЄДЕБО прикріпити завчасно створену картку 
фізичної особи та включити працівника до відповідної проектної групи та / або 
групи забезпечення спеціальності та / або до складу працівників, які 
забезпечують навчальний процес за професією. При цьому наголошуємо, що 
у сфері вищої освіти та фахової передвищої освіти здійснюється автоматична 
перевірка даних, внесених до ЄДЕБО усіма закладами освіти, щодо основного 
місця роботи працівника, включення працівника до складу інших проектних 
груп та груп забезпечення спеціальності.

-  оновити та підтримувати в актуальному стані відомості про наукових, 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників, у тому числі відображення 
інформації про кваліфікацію за спеціальністю (відповідно до пункту ЗО 
Ліцензійних умов);

-  оновити та підтримувати в актуальному стані відомості пре 
матеріально-технічне забезпечення, зазначивши за кожним об’єктом 
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забезпечення освітнього процесу, що вноситься закладом освіти до ЄДЕБО, 
визначений Ліцензійними умовами.

Відповідальність за достовірність даних, внесених до ЄДЕБО, несе 
ліцензіат.

Крім того, відповідно до підпункту 2 частини 9 статті 19 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що однією з 
підстав для здійснення позапланової перевірки додержання ліцензіатами 
вимог ліцензійних умов, є виявлення у державних інформаційних ресурсах 
(паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення 
ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що 
подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону.

Наразі деякі заклади вищої, післядипломної, фахової гіередвиїцої та 
професійної (професійно-технічної) освіти в тестовому режимі проходять 
процедуру ліцензування провадження освітньої діяльності шляхом 
електронного подання відповідних матеріалів і відомостей, за результатами 
якого триває удосконалення модулів, дані яких використовуються при 
електронному ліцензуванні.

У разі позитивного проходження процедури ліцензування провадження 
освітньої діяльності у тестовому режимі, з грудня цього року всім закладам 
освіти у сфері вищої, післядипломної, фахової гіередвиїцої та професійної 
(професійно-технічної) освіти будуть відкриті відповідні модулі ЄДЕБО для 
подачі документів та відомостей в електронному вигляді, про що буде 
повідомлено додатково.

Данильченко С. О. 
481- 32-89

Лихошерст І.М. 
481- 32-72

Анохін В.Н. 
290- 18-14

Заступник Міністра Єгор СТАДНИЙ


