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Щодо впровадження освітньої діяльності 
з кількох окремих професій у професійно- 
технічних навчальних закладах

До листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2017 № 1/9-58 надаємо 
роз’яснення щодо питань, пов’язаних із здійсненням первинної професійної 
підготовки з кількох професій за інтегрованими навчальними планами.

Зазначаємо, що професійно-технічний навчальний заклад, який провадить 
освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти за первинною 
професійною підготовкою з окремих професій, може проводити освітню 
діяльність з кількох професій другого, третього ступеня професійно-технічної 
освіти відповідно до погоджених Департаментами (управліннями) освіти і 
науки обласних, Київської міської державних адміністрацій робочих 
навчальних планів, із урахуванням терміну навчання відповідно до чинного 
законодавства та за умови спорідненості професій та/або близьких за 
технологічними процесами і засобами навчання.

Упровадження освітньої діяльності за таких умов є підставою для 
створення (формування) замовлення на виготовлення документів про 
професійно-технічну освіту у ЄДЕБО особам, яким до завершення навчального 
року випускного курсу за відповідним навчальним планом залишається не 
більше тридцяти календарних днів, з урахуванням дотримання вимог щодо 
ліцензійних обсягів навчального закладу та ліцензованого обсягу освітньої 
послуги.

На сьогодні вживаються заходи з метою приведення програмного 
забезпечення ЄДЕБО у відповідність до вимог, встановлених законодавством
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до ЄДЕБО, що ускладнює замовлення документів про професійно-технічну 
освіту.

З метою своєчасного забезпечення випускників документами про 
професійно-технічну освіту професійно-технічному навчальному закладу, що 
здійснює підготовку за інтегрованим навчальним планом за професіями, 
інтеграцію яких не зазначено у ліцензії на здійснення освітньої діяльності, 
необхідно завантажити до ЄДЕБО (модуль «Погодження надліцензійних 
обсягів» розділу «Навчальний заклад») лист-погодження відповідного 
Департаменту (управління) освіти і науки обласного, Київської міської 
державної адміністрації, в якому зазначено назви інтегрованих професій та 
ліцензійний обсяг освітньої послуги. Вказаний порядок буде застосовуватися 
до внесення відповідних змін до ЄДЕБО, про що буде повідомлено додатково.
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