
 

Звіт про громадське обговорення  

проєкту державного освітнього стандарту  

з професії 5169 «Рятувальник-хімік» 
 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення 

Міністерство освіти і науки України. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення 

Проєкт стандарту розроблено Міністерством освіти і науки України 

відповідно до статті 32 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», підпункту 15 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, 

Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 р. № 1077. 

Проєкт державного освітнього стандарту з професії 5169 «Рятувальник-

хімік» розроблено з урахуванням положень кваліфікаційної характеристики за 

професією «Рятувальник-хімік» та довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників у сфері цивільного захисту України (випуск 92), 

погодженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 12 січня 2022 року № 4803-03/1211, у редакції наказу 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 17 січня 2022 року № 

41. А також з урахуванням положень Рамкової програми ЄС щодо оновлених 

ключових компетентностей для навчання протягом життя, схваленої 

Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу  

17 січня 2018 року. 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних 

консультацій. Проєкт державного освітнього стандарту з професії 5169 

«Рятувальник-хімік»  було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

освіти і науки України за посиланням:  

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-

proyekt-derzhavnogo-osvitnogo-standartu-z-profesiyi-5169-ryatuvalnik-himik 
 

Зауваження та пропозиції до проєкту державного освітнього стандарту з 

професії 5169 «Рятувальник-хімік» приймалися до 16 лютого 2022 р. на 

електронну адресу: lushyk@mon.gov.ua. 

  

3. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення 

За період громадського обговорення пропозиції надійшли  

від Міжрегіонального центру біотехнічного захисту Міжрегіонального центру 

швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-osvitnogo-standartu-z-profesiyi-5169-ryatuvalnik-himik
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Пропозиції визначення освітнього рівня вступника до закладу освіти на 

здобуття професії «Рятувальник-хімік» та уточнення змісту результатів 

навчання, тобто компетентностей, які повинен опанувати здобувач освіти, 

враховані повністю. 

 

4. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення 

Проєкт Державного освітнього стандарту з професії 5169 «Рятувальник-

хімік» подано на погодження до Міністерства економіки України та до 

Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні для 

надання зауважень і пропозицій. 

  

 

 


