
Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від                   №   

 

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

освіту за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Основні 

спеціальності 

ступінь фахового 

молодшого 

бакалавра 

ступінь молодшого 

бакалавра  

ступінь бакалавра ступінь магістра 

Основні професійні кваліфікації 

012 Дошкільна 

освіта 

Вихователь закладу 

дошкільної освіти, 

професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вихователь закладу 

дошкільної освіти, 

професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вихователь закладу 

дошкільної освіти, 

викладач закладу 

фахової передвищої 

освіти, професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціальністю 

(предметною 

спеціальністю) та/або 

Вихователь закладу дошкільної 

освіти, викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти, 

професійна кваліфікація за 

додатковою спеціальністю 

(предметною спеціальністю) 

та/або спеціалізацією 

Вихователь закладу дошкільної 

освіти, викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти* 



2 
 

спеціалізацією 

013 Початкова 

освіта 

Вчитель початкових 

класів закладу 

загальної середньої 

освіти, професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вчитель початкових 

класів закладу 

загальної середньої 

освіти, професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вчитель початкових 

класів закладу загальної 

середньої освіти, 

викладач закладу 

фахової передвищої 

освіти, професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціальністю 

(предметною 

спеціальністю) та/або 

спеціалізацією 

Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти, викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти, 

професійна кваліфікація за 

додатковою спеціальністю 

(предметною спеціальністю) 

та/або спеціалізацією 

Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти, викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти* 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями)** 

Вчитель за 

предметною 

спеціальністю,*** 

професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вчитель за 

предметною 

спеціальністю,*** 

професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями) 

Вчитель за предметною 

спеціальністю, викладач 

закладу фахової 

передвищої освіти, 

професійна кваліфікація 

за додатковою 

спеціальністю 

(предметною 

спеціальністю) та/або 

спеціалізацією 

Вчитель за предметною 

спеціальністю, викладач закладу 

фахової передвищої, вищої 

освіти, професійна кваліфікація 

за додатковою спеціальністю 

(предметною спеціальністю) 

та/або спеціалізацією 

Вчитель за предметною 

спеціальністю, викладач закладу 

фахової передвищої, вищої 
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освіти* 

015 Професійна 

освіта (за 

спеціалізаціями) 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями), 

професією 

Майстер 

виробничого 

навчання, професійна 

кваліфікація за 

додатковою 

спеціалізацією 

(спеціалізаціями), 

професією 

Викладач закладу 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти, закладу фахової 

передвищої освіти*,  

професійна кваліфікація 

за додатковою 

спеціальністю 

(предметною 

спеціальністю) та/або 

спеціалізацією, та/ або 

професією 

Викладач закладу професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти, 

професійна кваліфікація за 

додатковою спеціальністю 

(предметною спеціальністю) 

та/або спеціалізацією 

Викладач закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти* 

016 Спеціальна 

освіта 

- - Вчитель спеціальної 

освіти із зазначенням 

спеціалізації, професійна 

кваліфікація за 

спеціалізацією, 

додатковою 

спеціальністю 

(предметною 

спеціальністю) та/або 

спеціалізацією 

Вчитель спеціальної освіти із 

зазначенням спеціалізації, 

викладач закладу фахової 

передвищої, вищої освіти, 

професійна кваліфікація за 

спеціалізацією, додатковою 

спеціальністю (предметною 

спеціальністю) та/або 

спеціалізацією 

Вчитель спеціальної освіти із 

зазначенням спеціалізації, 
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професійна кваліфікація за 

спеціалізацією, викладач закладу 

фахової передвищої, вищої 

освіти* 

 

*Зазначені професійні кваліфікації присвоюються за умови якщо ступінь магістра здобувався за освітньо-науковою 

програмою або на умовах перехресного вступу. 

**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. 

***Для предметних спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 

 

Генеральний директор  

директорату фахової передвищої,  

вищої освіти                                                                                                                                                                         Олег ШАРОВ 


