
Звіт про громадське обговорення 

проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

формування і розміщення державного (регіонального) замовлення, 

поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій 

та присвоєння професійних кваліфікацій здобувачам фахової 

передвищої, вищої освіти за спеціальностями  

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»» 

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 наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

формування і розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання 

спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння 

професійних кваліфікацій здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за 

спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»» розроблений 

Міністерством освіти і науки України. Основною метою проекту акта є 

приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства освіти і 

науки України до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», 

забезпечення продовження здійснення підготовки здобувачів фахової 

передвищої за поєднаними спеціальностями (предметними спеціальностями), 

спеціалізаціями, визначення та уніфікації основних професійних кваліфікацій, 

що присвоюються здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за 

спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, встановлення особливостей 

поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка з додатковими спеціальностями (предметними 

спеціальностями) та спеціалізаціями. 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Проект наказу для громадського обговорення було розміщено на офіційному 

вебсайті Міністерства освіти і науки України 12 липня 2022 р. 

(https://mon.gov.ua/ua/news/gromadske-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-deyakih-pitan-
formuvannya-i-rozmishennya-derzhavnogo-zamovlennya-poyednannya-specialnostej-specializacij-ta-

prisvoyennya-profesijnih-kvalifikacij-zdobuvacham-fp-vo-za-specialnostyami-galuzi-znan-01).  

Зауваження та пропозиції до проекту приймалися до 12 серпня 2022 р. на 

електронну адресу: hpedagogy@gmail.com. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Обговорення проєкту здійснювалося з 12.07.2022 по 12.08.2022. 

Впродовж зазначеного періоду зауваження і пропозиції надійшли від 4 

представників закладів вищої та фахової передвищої освіти 

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

науки України за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшло шість пропозицій, що 

стосуються питань визначення кваліфікацій та редакційних правок.  



Таблиця зауважень та пропозицій 

Поточна редакція проєкту акта Зауваження та пропозиції, автор Примітки 

Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання формування і розміщення державного (регіонального) замовлення, 

поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій здобувачам фахової 

передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»» 

   

1. Затвердити такі, що додаються:   

1) Перелік предметних спеціальностей 

спеціальності 014 «Середня освіта (за 

предметними спеціальностями)», за якими 

здійснюється формування та розміщення 

державного (регіонального) замовлення 

(додаток 1); 

  

2) Перелік основних професійних 

кваліфікацій, що присвоюються особам, які 

здобули фахову передвищу або вищу освіту 

за спеціальностями галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка (додаток 2). 

  

2. Установити, що:   

1) заклади вищої та фахової передвищої 

освіти, які здійснюють підготовку здобувачів 

освіти ступеня фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра за 

спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта», 014.11 «Середня 

освіта» (Фізична культура), 014.12 «Середня 

освіта» (Образотворче мистецтво), 

014.12 «Середня освіта» (Музичне 

мистецтво), 015 «Професійна освіта (за 

Код предметної спеціальності 014.12 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) замінити на 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

(Носаченко В. М., кандидат педагогічних наук, 

докторант, доцент кафедри географії, екології і 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі) 

 

Враховано. 

«1) заклади вищої та фахової передвищої 

освіти, які здійснюють підготовку здобувачів 

освіти ступеня фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра за 

спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта», 014.11 «Середня 

освіта» (Фізична культура), 014.12 «Середня 

освіта» (Образотворче мистецтво), 

014.13 «Середня освіта» (Музичне 
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спеціалізаціями) мають право провадити 

освітню діяльність за освітніми програмами, 

що передбачають здобуття додаткової 

спеціалізації з переліку, визначеного 

закладом освіти; 

мистецтво), 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) мають право провадити 

освітню діяльність за освітніми програмами, 

що передбачають здобуття додаткової 

спеціалізації з переліку, визначеного 

закладом освіти;» 

Підпункт 1 пункту 2 наказу пропонуємо 

доповнити позицією 014.10 Трудове 

навчання та технології, оскільки підготовка 

за такою предметною спеціальністю 

традиційно здійснювалася в педагогічних 

коледжах і на сьогодні таку освітню 

діяльність провадить 13 закладів фахової 

передвищої освіти.  

(Шакотько В. В., заступник директора з 

навчальної роботи, Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені 

А. С. Макаренка) 

Враховано. 

2) заклади вищої та фахової передвищої 

освіти, які здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра та заклади 

вищої освіти, які здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра (за 

освітньо-професійною програмою) за 

спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна 

освіта», мають право провадити освітню 

діяльність за освітніми програмами, що 

передбачають здобуття другої спеціальності 

з цього самого переліку або предметних 

спеціальностей 014.09 «Середня освіта» 
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(Інформатика), 014.11 «Середня освіта» 

(Фізична культура), 014.12 «Середня освіта» 

(Образотворче мистецтво), 014.13 «Середня 

освіта» (Музичне мистецтво), або 

спеціальностей 024 «Хореографія», 

053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» 

та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі 

тих, що забезпечують викладання 

інтегрованих курсів, визначених закладом 

освіти; 

3) заклади вищої та фахової передвищої 

освіти, які здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра та заклади 

вищої освіти, які здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра (за 

освітньо-професійною програмою) за 

спеціальністю 014 «Середня освіта» (за 

предметними спеціальностями), мають право 

провадити освітню діяльність за освітніми 

програмами, що передбачають здобуття 

другої спеціальності (предметної 

спеціальності), а саме 013 «Початкова 

освіта», інших предметних спеціальностей 

спеціальності 014 «Середня освіта» (за 

предметними спеціальностями), або 

спеціальностей 024 «Хореографія», 

053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» 

та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі 

тих, що забезпечують викладання 

інтегрованих курсів, визначених закладом 

освіти. 
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4) заклади вищої освіти, які здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра (за освітньо-

професійною програмою) за спеціальністю 

015 «Професійна освіта», мають право 

здійснювати освітню діяльність за освітніми 

програмами, що передбачають здобуття 

другої спеціальності (предметної 

спеціальності), а саме 014 «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)», або 

спеціальності 231 «Соціальна робота» та/або 

додаткових спеціалізацій, визначених 

закладом вищої освіти; 

  

5) здобувачам вищої освіти, які вступили до 

закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на умовах перехресного вступу, 

заклад вищої освіти встановлює додаткові 

вимоги в частині строків навчання та 

виконання додаткового навчального плану 

впродовж першого року навчання. 

Фінансування навчання за державні кошти 

здійснюється в межах нормативного строку 

навчання; 

Підпункт п’ятий пункту 2 Наказу доповнити 

реченням такого змісту: «Підготовка таких 

здобувачів вищої освіти здійснюється за 

однією спеціальністю.» 

Або ж унормувати з роз’ясненням до додатку 

2:  

«*Зазначені професійні кваліфікації 

присвоюються за умови якщо ступінь 

магістра здобувався за освітньо-науковою 

програмою або на умовах перехресного 

вступу». 

(Носаченко В. М., кандидат педагогічних 

наук, докторант, доцент кафедри географії, 

екології і методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі) 

Враховано частково. 

«5) здобувачам вищої освіти, які вступили до 

закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на умовах перехресного вступу, 

заклад вищої освіти встановлює додаткові 

вимоги в частині строків навчання та 

виконання додаткового навчального плану 

впродовж першого року навчання. 

Фінансування навчання за державні кошти 

здійснюється в межах нормативного строку 

навчання. Підготовка таких здобувачів 

вищої освіти здійснюється за однією 

спеціальністю;». 

6) здобувачі освіти, які розпочали навчання 

до набрання чинності цим наказом, 

завершують навчання за відповідними 

освітніми програмами з присвоєнням 
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кваліфікацій, визначених такими 

програмами. 

3. Директорату фахової передвищої, вищої 

освіти (Шаров О.) подати цей наказ на 

державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України у встановленому 

законодавством порядку. 

  

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12 

травня 2016 року № 506 «Про затвердження 

Переліку предметних спеціальностей 

спеціальності 014 «Середня освіта (за 

предметними спеціальностями)», за якими 

здійснюється формування і розміщення 

державного замовлення та поєднання 

спеціальностей (предметних спеціальностей) 

в системі підготовки педагогічних кадрів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 травня 2016 року за № 798/28928. 

  

5. Департаменту забезпечення 

документообігу, контролю та інформаційних 

технологій (Єрко І.) в установленому 

порядку зробити відмітку у справах архіву. 

  

6. Контроль за виконанням цього наказу 

покласти на першого заступника Міністра 

Вітренка А. 

  

7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2023 

року. 
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Додаток 2 

Перелік основних професійних кваліфікацій, що присвоюються особам, які здобули фахову передвищу або вищу освіту за 

спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Ступінь магістра   

Основні професійні кваліфікацій   

Вихователь закладу дошкільної освіти, 

викладач закладу фахової передвищої, вищої 

освіти, професійна кваліфікація за 

додатковою спеціальністю (предметною 

спеціальністю) та/або спеціалізацією 

Прибрати присвоєння професійної 

кваліфікації викладача закладу вищої освіти 

з освітньо-професійних програм усіх 

спеціальностей, а залишити лише на 

освітньо-наукових і викласти в редакції: 

«Вихователь закладу дошкільної освіти, 

викладач закладу фахової передвищої 

освіти». 

(Носаченко В. М., кандидат педагогічних 

наук, докторант, доцент кафедри географії, 

екології і методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі) 

Не враховано. 

Згідно з професійним стандартом на групу 

професій «Викладачі закладів вищої освіти», 

затвердженого наказом Мінекономіки від 

23.03.2021 № 610 та національним 

класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» посади в закладах вищої освіти 

«Асистент викладача», «Викладач», 

«Старший викладач» мають право займати 

особи, що здобули ступінь вищої освіти 

магістра, не залежно від освітньої програми. 

**Крім предметної спеціалізації 014.15 

Середня освіта (Природничі науки), за якою 

на бакалаврському та магістерському рівнях 

присвоюється професійна кваліфікація 

вчителя природничих наук, фізики, хімії, 

біології. 

Додаток 2. Для предметної спеціалізації 014. 

Середня освіта (Природничі науки) просимо 

дозволити на бакалаврському рівні 

присвоювати не лише кваліфікацію вчителя 

за предметною спеціальністю, а й викладача 

фахової передвищої освіти інтегрованих 

навчальних курсів природничої галузі.  

Такі інтегровані навчальні курси у коледжах 

викладаються, наші студенти зазначеної 

спеціальності проходять там практику. 

 

(Козир І. А., проректор з науково-

педагогічної роботи 

Враховано. 

**Крім предметної спеціалізації 014.15 

Середня освіта (Природничі науки), за якою 

на бакалаврському рівні присвоюється 

професійна кваліфікація вчителя 

природничих наук, фізики, хімії, біології, на 

магістерському – викладач фахової 

передвищої освіти освіти інтегрованих 

навчальних курсів природничої галузі. 
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Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка) 

 

 Виокремити як окремі позиції (стовпці) 

професійні кваліфікації для магістерського 

рівня вищої освіти за освітньо-професійною 

та науковою програмою. Для випускників 

магістратури за освітньо-науковою 

програмою пропонуємо присвоювати 

професійну кваліфікацію, до прикладу за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями): «Професіонал, науковий 

співробітник в галузі професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти освіти. Викладач 

закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти, викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти*. 

 

(Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка) 

Не враховано. 

Питання професійних кваліфікацій у сфері 

науки на законодавчому рівні не 

врегульовано. 

 


