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

Навчально-методичні (науково-методичні) 
центри (кабінети) професійно-технічної
освіти

Про формування замовлення документів 
про професійну (професійно-технічну) освіту
в Єдиній державній електронній базі 
з питань освіти 

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклади П(ПТ)О), що 
з різних причин не є атестованими, про отримання дозволу на формування 
замовлень в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) 
документів державного зразка про професійну (професійно-технічну) освіту 
випускникам 2021-2022 навчального року.

З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю громадян України внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації Акредитаційною комісією Міністерства 
освіти і науки України прийнято рішення про продовження терміну дії свідоцтв 
про атестацію закладів освіти до 1 липня року, наступного за припиненням або 
скасуванням воєнного стану в Україні (наказ МОН 
від 19.03.2022 № 263 «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії 
від 18 березня 2022 року (протокол № 144)»). 

Звертаємо увагу, що термін дії свідоцтв про атестацію продовжується лише 
тим закладам П(ПТ)О, у яких станом на 24 лютого 2022 року вони були чинними.

З метою формування такими закладами П(ПТ)О замовлення документів 
про професійну (професійно-технічну) освіту в ЄДЕБО рекомендуємо наступний 
алгоритм дій. У разі наявного випуску здобувачів освіти у 2022 році, за 
професіями, які були атестовані станом на 24.02.2022, заклад П(ПТ)О 
звертається до МОН з відповідною інформацією, вказавши його код в ЄДЕБО, 
номер звернення закладу П(ПТ)О до МОН в ЄДЕБО, код та назву професії, дату 
випуску, кількість випускників та їх поіменний список (ПІБ, дата народження), 
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вид документа про освіту, контактну особу та її телефон. До листа-звернення до 
МОН додається копія листів-звернень закладу П(ПТ)О до ДОН ОВА, ДОН ОВА 
до МОН, дату і номер протоколу про атестацію.

Для отримання закладами П(ПТ)О, що не були атестованими або  термін 
атестації яких вже сплив станом на 24.02.2022, дозволу на формування 
замовлення документів про освіту в ЄДЕБО, ДОН ОВА направляє звернення до 
МОН, в якому зазначається повна назва закладу П(ПТ)О, його код в ЄДЕБО, 
номер звернення закладу П(ПТ)О до МОН в ЄДЕБО, код та назва професії, дата 
випуску, кількість випускників та їх поіменний список (ПІБ, дата народження), 
вид документа про освіту, контактна особа та її телефон. До звернення додається 
копія листа-звернення закладу П(ПТ)О до ДОН ОВА, копія звернення до 
регіональної експертної Ради з атестації закладів освіти про проходження 
атестації закладом П(ПТ)О.

Формування замовлення документів про професійну 
(професійно-технічну) освіту здобувачам освіти, які завершують повний курс 
навчання у закладах П(ПТ)О, що перебувають у стані реорганізації (тобто              у 
закладі П(ПТ)О, який створює замовлення в ЄДЕБО, відсутня ліцензія на 
провадження освітньої діяльності або атестація) до звернення ДОН ОВА 
додається копія ліцензії на провадження освітньої діяльності та свідоцтва про 
атестацію закладу П(ПТ)О, який реорганізовано (припинено). Разом з тим, 
додається інформація з ЄДЕБО про завантаження в історію навчання здобувачів 
освіти відповідної аналітичної довідки про його переведення до іншого закладу 
П(ПТ)О у зв’язку з реорганізацією (PrintScrееn сторінки ЄДЕБО). 

Звернення до МОН просимо направляти на електронні адреси: 
liudmylaharmash@gmail.com та ukrptomon@gmail.com.

Наголошуємо, що для отримання дозволу на формування замовлення 
документів про професійну (професійно-технічну) освіту в ЄДЕБО усі заклади 
П(ПТ)О мають звертається до МОН через систему ЄДЕБО «Модуль звернення до 
МОН» та завантажити необхідний пакет документів.

Нагадуємо, що створення (формування) замовлення документів про 
професійну (професійно-технічну) освіту здійснюється відповідно до Порядку 
замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту 
державного зразка, затвердженого наказом МОН від 02.04.2015 № 387.

З повагою

Заступник Міністра     Олександр КОСТЮЧЕНКО   

Гармаш Людмила 093-691-91-54
Лущик Катерина
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