
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до 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. Мета 

Проєкт акта розроблено з метою 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. 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта  
Проєкт акта розроблено на виконання абзацу четвертого підпункту третього 

пункту 4 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-VIII. 

 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом акта передбачено затвердження Переліку предметних спеціальностей 

спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими 

здійснюється формування та розміщення державного (регіонального) замовлення 

та Переліку основних професійних кваліфікацій, що присвоюються особам, які 

здобули фахову передвищу або вищу освіту за спеціальностями галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, визначення особливостей поєднання спеціальностей 

(предметних спеціальностей) з додатковими спеціальностями (предметними 

спеціальностями) та спеціалізаціями. 

 

4. Правові аспекти 

Правовідносини в цій сфері регулюють такі нормативно-правові акти: 

Закон України «Про освіту»; 

Закон України «Про вищу освіту»; 

Закон України «Про фахову передвищу освіту». 

Положення проєкту акта не суперечать зобов’язанням України, що випливають 

з членства в міжнародних організаціях, торговельних угодах. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проєкту акта не потребує додаткових фінансових витрат з 

державного та місцевих бюджетів.  

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Публічні консультації з громадськістю не проводилися.  

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 

прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав 

осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави 

для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути 

під час реалізації акта. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 

гендерно-правова експертизи не проводилися. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту акта забезпечить:  

приведення нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України у 

відповідність до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 №2745-VIII; 

ефективне використання бюджетних коштів; 
підготовку педагогічних працівників відповідно до потреб сфери освіти; 

конкурентоспроможності випускників закладів фахової передвищої, вищої 
освіти, що здобули відповідний ступінь освіти за спеціальностями галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. 
 

 

 

Міністр                                                                                               Сергій ШКАРЛЕТ 
 

 

«_____»_________________ 2022 р. 

 


