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Керівникам закладів освіти, 
які здійснюють освітню 
діяльність у сфері фахової 
передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти

Щодо електронного 
ліцензування освітньої діяльності 
у сферах фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) 
освіти

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що станом на 02 грудня 
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, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

У зв’язку з цим, Міністерство запроваджує електронне ліцензування у 
сфері фахової передвищої освіти для закладів освіти, які на сьогодні мають 
оформлені ліцензії у сфері фахової передвищої освіти, та запроваджує 
електронне ліцензування у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за 
певним видом підготовки (первинна професійна підготовка/ професійно- 
технічна освіта/ перепідготовка/ підвищення кваліфікації) та відповідною 
професією або класом класифікаційного угруповання згідно з Національним 
класифікатором професій ДК 003:2010.

Звертаємо увагу, що заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 
які мають ліцензії одночасно за декількома видами професійної (професійно- 
технічної) освіти із загальним ліцензованим обсягом для відповідної професії 
або класу класифікаційного угруповання, або мають ліцензії за інтегрованими 
професіями, у тому числі за декількома видами професійної (професійно- 
технічної) освіти, із загальним ліцензованим обсягом для таких професій 
подають заяви та документи на розширення, звуження та анулювання 
провадження освітньої діяльності лише у паперовому виді.
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Таким чином, з 02 січня 2020 року заклади освіти, які на сьогодні мають 
оформлені ліцензії у сфері фахової передвищої освіти, подають заяви та 
документи на ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 
освіти через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО.

Здобувані ліцензій (ліцензіати) у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти можуть подавати заяви та документи для ліцензування 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти як 
через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО так і в паперовому виді.

Загальний порядок дій закладу освіти щодо електронного ліцензування 
передбачений у Керівництві користувача ЄДЕБО (розділ 2 Електронне 
ліцензування), розміщеному на офіційному сайті Державного підприємства 
«Інфоресурс».
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