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http://www.inforesurs.gov.ua/instr_edbo17.html

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ЄДЕБО 2017

http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.1-NAVCHALNUY_ZAKLAD-2017.pdf
http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.2-ELEKTRONNE_LICENZYVANNYA-2017.pdf
http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.6-ZAMOVLENNYA_DOKYMENTIV-2017.pdf
http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.7-ZDOBYVACHI_OSVITU-2017.pdf
http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.8-FIZUCHNI_OSOBU-2017.pdf
http://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.9-ADMINISTRYVANNYA-2017.pdf


Для швидшого реагування просимо готувати та відправляти ЛИСТИ З ПРОБЛЕМНИМИ ПИТАННЯМИ з 
урахуванням наступних рекомендацій:

1. Формат НАЗВИ ЛИСТА: Тема-Код НЗ. Назва НЗ (або скорочена). Приклад: ЗМІНА КЕРІВНИКА В ЄДЕБО-
4118. ПТУ №12
2. Відправляти листи ВИКЛЮЧНО з електронної адреси edbo.gov.ua (адреса відповідає логіну в ЄДЕБО, 
наприклад: i.vovk@edbo.gov.ua). ЛИСТИ З ІНШИХ АДРЕС НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ!!! Файли в архіві не 
прикріпляти.
. ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ АДРЕС НА ЯКІ ПОТРІБНО НАПРАВЛЯТИ ЛИСТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПИТАНЬ, ЩО 
ПОРУШУЮТЬСЯ:

ЗМІНА КЕРІВНИКА В ЄДЕБО: kerivnyk@inforesurs.gov.ua:
ЗМІНА ПІБ ОСОБИ В ЄДЕБО: pib@inforesurs.gov.ua:
ОСНОВНІ ДАНІ НЗ В ЄДЕБО: osnovnidani@inforesurs.gov.ua:
ФІЗИЧНІ ОСОБИ В ЄДЕБО: fizychniosoby@inforesurs.gov.ua :
ЛІЦЕНЗІЇ НЗ В ЄДЕБО: litsenziya@inforesurs.gov.ua :
ПОГОДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ТА ТЕРМІНІВ: Погодження обсягів та термінів: 
pogodzhennia@inforesurs.gov.ua
КОРИСТУВАЧІ НЗ В ЄДЕБО: korystuvachi@inforesurs.gov.ua
. НАКЛАДАННЯ ЕЦП В ЄДЕБО: ecp@inforesurs.gov.ua
ПОМИЛКИ В ЄДЕБО: pomylky@inforesurs.gov.ua

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ 
для направлення ЗВЕРНЕНЬ навчальних закладів

http://www.inforesurs.gov.ua/news/270-elektronn-adresi-dlya-
napravlennya-zvernen-navchalnih-zakladv.html







ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

1) ПТНЗ, які мають ліцензії з  інтегрованих професій, можуть розінтегровувати за 
окремими професіями за умови ППП, що ліцензійний обсяг не перевищує  

мінімальний ліцензований обсяг кожної з професій.

(наприклад, в ліцензії «маляр, штукатур, плиточник» - 30 ліценз. обсяг, то 
при розінтеграції (обсяг по кожному): 

маляр - 30, штукатур - 30, плиточник – 30).

ПТНЗ, які мають ліцензії з окремих професій можуть інтегрувати професії. При 
цьому ліцензований обсяг, за яким формуються документи, не може перевищувати 

найменший ліцензований обсяг з інтегрованих професій

(наприклад, маляр - 60, штукатур - 90, лицювальник – 120. 

Для «маляр, штукатур, лицювальник» максимальний обсяг – 60.

При такому виборі залишок для наступних замовлень: 

маляр - 0, штукатур - 30, лицювальник – 60).



Ступені навчання

Ступені 
навчання

І ІІ ІІІ

Документи 
про освіту

Свідоцтво про 
присвоєння або 

підвищення робітничої 
кваліфікації

Диплом 
кваліфікованого 

робітника

Свідоцтво про 
присвоєння або 

підвищення 
робітничої 

кваліфікації

Диплом 
кваліфікованого 

робітника

Свідоцтво 
про 

присвоєння 
або 

підвищення 
робітничої 

кваліфікаці
ї

Диплом 
молодшого 
спеціаліста

Атестаційні 
рівні ПТНЗ

ПТНЗ І атестаційного 
рівня

ПТНЗ ІІ атестаційного рівня ПТНЗ ІІІ атестаційного рівня

Види 
підготовки

ПТН, ПрП, ПК ППП ПТН, ПрП, ПК,

за досягнутим 
рівнем 

кваліфікації

ППП ПТН, ПрП, 
ПК

молодш. 
спец.

Типи ПТНЗ навчальні курси 
певного професійного 

спрямування;

професійні школи;

навчально-курсові 
комбінати;

автомобільні навчальні 
комбінати;

інші прирівняні до них 
навчальні заклади 

професійно-технічні училища 
відповідного профілю;

професійно-художні училища;
художні професійно-технічні 

училища;
училища-агрофірми;

училища-заводи;
навчально-виробничі центри;

навчальні центри;
інші прирівняні до них навчальні 

заклади

вищі професійні училища;
вищі художні професійно-технічні училища;

вищі училища-агрофірми;
центри професійно-технічної освіти;
центри підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів;
інші прирівняні до них навчальні заклади.

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПТНЗ



ЛИСТИ

Міністерством спрощено процедуру замовлення документів ПТО:
погодження порушення термінів замовлення документів про освіту

Лист МОН від 08.02.2017 № 1/9-66
(у разі порушення термінів створення та направлення на опрацювання замовлень документів про професійно-технічну освіту

навчальний заклад направляє до Департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій
лист з поясненням причин порушень термінів замовлення документів та отримує дозвіл на подальше опрацювання замовлень);

видача бланків документів про освіту навчальними центрами при кримінально-виконавчих установах закритого
типу та ПТУ при виховних колоніях

Лист ДПО МОН від 14.02.2017 № 13-103
(у зв’язку неможливості внесення вказаними центрами окремих відомостей та даних видавати довідки про навчання);

державної атестації ПТНЗ
Лист МОН від 27.02.2017 № 1/9-110
(атестований суб’єкт професійно-технічної освіти може формувати замовлення на виготовлення документів про професійну

освіту з усіх професій та видів підготовки, що зазначені в додатку до діючого свідоцтва про атестацію та у безстроковій (діючій)
ліцензії);
щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійно-технічних навчальних закладах

Лист МОН від 06.02.2017 № 1/9-58
(ліцензіат, який провадить освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти за первинною професійною підготовкою з
окремих професій, може проводити освітню діяльність з кількох професій відповідно до погоджених Департаментами робочих
навчальних планів, із урахуванням терміну навчання та за умови спорідненості професій та/або близьких за технологічними
процесами і засобами навчання);
щодо погодження освітньої діяльності з кількох окремих професій «м у професійно-технічних навчальних закладах

Лист МОН від 04.05.2017 № 1/9-242
(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);
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