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Транзитний статус молодшого 
спеціаліста

• Започаткована діяльність з підготовки 
МС продовжується, але нове 
ліцензування не проводиться 

• Закон «Про вищу освіту» 2014 року: 
МС не є ступенем вищої освіти, але 
диплом МС (отриманий в системі 
вищої освіти) прирівнюється до МБ

• Проект Концепції трансформації МС 
на громадському обговоренні 2



Особливості вступу на молодшого 
спеціаліста в 2017 році

• Окремі Умови прийому: окремий 
діалог, окремий графік кампанії, окремі 
правила та вимоги, усунення конфлікту 
інтересів з ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

• Окремі приймальні комісії: у кожному 
закладі, самостійному чи в структурі,  
власна приймальна комісія

• Окремі Правила прийому
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Компроміс на підготовчому етапі

• Пізній строк затвердження Умов та 
заміну софту в ЄДЕБО: неможливо 
виконати деякі приписи Умов прийому

• Затвердження Правил прийому (плюс  
на сайт та в ЄДЕБО), Положення про 
приймальну комісії (плюс  на сайт) –
до 20 червня 2017 року

• Внесення всіх конкурсних пропозицій 
до ЄДЕБО – до 27 червня 2017 року
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УМОВИ МС 2017: конкурсна пропозиція
Конкурсна пропозиція: місце навчання, 
спеціальність (одна або декілька спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах 

спеціальності), форма навчання, курс, строк 
навчання, основа для здобуття освіти

Основна: Замовник надає бюджетні місця за 
спеціальністю (спеціалізаціями, конкурсними 
пропозиціями – в разі необхідності), 
навчальний заклад розподіляє їх між 
конкурсними пропозиціями (обсяг фіксовані)

Небюджетна: немає бюджетних місць 5



Спеціальності, спеціалізації та освітні 
програми (ОП) / конкурсні пропозиції (КП)

Спеціальність Спеціалізація ОП / КП

ХХХ Спеціальність Без спеціалізації ХХХ.00.01 КП = ОП

ХХХ.00.02 КП (освітні 
програми та/або спеціалізації)
……………………………………………………………………………...

ХХХ.01 Спеціалізація ХХХ.01.01 КП = ОП

ХХХ.01.02 КП (ОП1, ОП2, …)
…………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………………….
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1. Спеціалізації (крім 014, 015, 253, 275; 035 – при держзамовленні) – не обов’язкові
2. Назви конкурсних пропозицій самостійно визначаються ВНЗ, вони можуть 
збігатись з назвами спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм
3. Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою, можуть 
дублюватися мовами національних меншин або іноземними мовами.
4. Конкурсна пропозиція може бути еквівалентом освітньої програми, містити кілька 
освітніх програм або кілька спеціалізацій (нозологій, мов, музичних інструментів) 
4. Освітня програма – навчальний план, який акредитується; обов’язкова частина 
навчального плану в межах освітньої програми є однаковою, а необов’язкові не 
обмежуються (але не є спеціалізаціями, бо спеціалізація – освітня програма)



Строки вступної кампанії для вступників на основі БЗСО
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Категорія 

вступників

Прийом 

документів 

Вступні 

випробування

Оприлюд-

нення

рейтингового 

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зарахування 

на контракт, 

не пізніше

Тільки 

денна 

форма 

навчання

від 1 липня 

до 18.00 

14 липня

від 15 липня 

до 22 липня

12.00 

24 липня

12.00 

29 липня

12.00 

31 липня

7 серпня 30 серпня

Строки вступної кампанії для вступників на основі КР та 

інших категорій визначаються Правилами прийому

Для усіх категорій вступників: зарахування на бюджетні 

місця закінчується не пізніше 15 вересня



Строки вступної кампанії для вступників на основі ПЗСО
Категорія 

вступників

Реєстрація 

електрон-

них 

кабінетів 

(за 

бажанням)

Прийом 

докумен-

тів

Вступні 

випробування

Оприлюд-

нення

рейтинго-

вого

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахуван-

ня на 

бюджет, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

бюджет, 

не пізніше

Переве-

дення на 

вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

контракт, 

не 

пізніше

Денна форма, 
сертифікати 
ЗНО

від 29 
червня до 

18.00 
25 липня

від 12 
липня

до 18.00 
8 серпня

- 12.00 
9 серпня

12.00 
12 серпня

12.00 
14 серпня

21 серпня 30 
вересня

Денна форма, 
вступні 
іспити, творчі 
конкурси, 
квота-1

від 29 
червня до 

18.00 
25 липня

від 12 
липня 

до 18.00 
1 серпня

вступні іспити 
з 2 до 7 серпня, 
творчі конкурси 

з 28 липня
до 7 серпня

12.00 
9 серпня

12.00 
12 серпня

12.00 
14 серпня

21 серпня 30 
вересня

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно 
можуть подати заяви також і в електронній формі (винятки передбачені Умовами)
Денна форма, 
вступні 
іспити, квота-
2, співбесіда

- від 12 
липня 

до 18.00 
1 серпня

співбесіди 
з 2 до 4 серпня,  
іспити (квоти-2)

до 4 серпня

12.00 
5 серпня

18.00 
7 серпня

12.00 
8 серпня

- 30 
вересня

Денна форма, 
військові

- Правила прийому до ВНЗ. Виключення зарахованих на інші бюджетні 
місця не пізніше 23 липня

-

Інші форми 
навчання

- Визначаються правилами прийому (при цьому прийом документів закінчується не 
раніше 7 серпня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, 

зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому 
заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір) 8



УМОВИ МС 2017: конкурсний бал (БЗСО)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + СВ + О + ДБ

П1 – українська мова (від 1 до 12)

П2 – другий предмет (встановлюється 
навчальним закладом, може бути вибір з 2 
предметів) або творчий конкурс (від 1 до 12)

СВ – середній бал свідоцтва (від 1 до 12)

О - вищі досягнення національного рівня (2 
бали)

ДБ – підготовчі курси (до 2 балів), але тільки 
спеціальності додатку 2 9



УМОВИ МС 2017: конкурсний бал (ПЗСО)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + АТ + О + ДБ

П1 – українська мова та література (від 100 до 200)

П2 – другий предмет (встановлюється 
навчальним закладом, може бути вибір з 3 
предметів) або творчий конкурс (від 100 до 200)

АТ – середній бал атестату (від 100 до 200)

О - вищі досягнення національного рівня (32 
бали)

ДБ – підготовчі курси (до 20 балів), але тільки 
спеціальності додатку 2 10



УМОВИ МС 2017: конкурсний бал (КР)
Конкурсний бал: КБ = П1 + ФВ + Д

П1 – Українська мова (від 100 до 200) 

ФВ – Фахове випробування (від 100 до 200)

Д – Середній бал додатку до диплома (від 100 
до 200 балів) – на розсуд навчального закладу
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УМОВИ МС 2017: зарахування
1) Зарахування за співбесідою та квотою-2

2) Зарахування за конкурсом на бюджетні 
місця (у т.ч. за квотою-1)

3) Зарахування за конкурсом на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб

4) Переведення на вакантні бюджетні місця 
осіб, які зараховані на контракт

5) Додатковий конкурс на місця осіб, які не 
приступили до навчання
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УМОВИ МС 2017: пільговики
Спеціальні умови щодо участі у конкурсно-
му відборі при вступі для здобуття ОКР МС

Спеціальні умови на здобуття ОКР МС за 
державним або регіональним 
замовленням

Для них та роботи з ними:

1) Зведена таблиця …

2) Зразки документів ….

3) Покрокова інструкція …
13



УМОВИ МС 2017: переведення на вакантні місця

Діти загиблих: незалежно від балів

Особи, які мають право, але не вступили за 
співбесідою, квотою-1, особи з інвалідністю І, 
ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 
років, інваліди-чорнобильці, діти УБД, 
шахтарі та діти шахтарів (уточнення в 
Умовах): мінус 40 балів на основі ПЗСО (мінус 
5 балів – БЗСО і КР)

Мешканці тимчасово окупованих територій 
та ВПО: мінус 20 б. ПЗСО (мінус 3 б.– БЗСО і КР)

Черговики за рейтингом 14



Нюанси
Приймаються сертифікати ЗНО 2016 і 2017

Дві денні форми можливі, але не бюджет

Для здобуття ОКР МС за іншою 
спеціальністю приймаються особи, які 
здобули раніше такий ОКР чи ступінь 
вищої освіти або мають ПЗСО та 
здобувають ОКР МС, ступінь вищої освіти 
не менше одного року та виконують у 
повному обсязі індивідуальний 
навчальний план 15



Концепція реалізації 
державної політики у сфері 
реформування підготовки 

за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста 

Шаров О.І., Міністерство освіти і науки 
України

Київ, 6-13 червня 2017 року
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Транзитний статус молодшого 
спеціаліста

• Започаткована діяльність з підготовки 
МС продовжується, але нове 
ліцензування не проводиться 

• Закон «Про вищу освіту» 2014 року: 
МС не є ступенем вищої освіти, але 
диплом МС (отриманий в системі 
вищої освіти) прирівнюється до МБ

• Проект Концепції трансформації МС 
на громадському обговоренні 17
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ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС - 1
Україна зацікавлена:
у здобутті громадянами різних рівнів 
та ступенів освіти за умови їх 
відповідності загальновизнаним 
критеріям якості освіти та освітньої 
діяльності, запитам громадян, 
потребам економіки та суспільства
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ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС - 2
Україна зацікавлена:
у збереженні кращих традицій та 
кращої практики діяльності технікумів 
та коледжів, спрямованих на 
підготовку працівників середньої 
ланки із затребуваних спеціальностей 
з високим рівнем готовності до 
практичної трудової діяльності
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ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС - 3
Україна зацікавлена:
у дотриманні принципу академічної
доброчесності, зокрема у 
відповідності діяльності закладів
освіти та змісту ступенів освіти 
оголошеним вимогам без 
фальшування та перекручень



21

ДВА РІВНІ – ДВІ ТРАЄКТОРІЇ
Замість ОКР 
«МОЛОШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
1) освітній ступінь початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти 
«МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»
2) освітньо-кваліфікаційний рівень  
професійної освіти
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» (назва 
робоча)
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КОЛЕДЖІ ЯК ЗАКЛАДИ ВО
1) підготовка МБ та/або Б,
2) може бути МС, у т.ч. на основі БЗСО,
3) профільна старша школа за 
професійними та спорідненими до 
них академічними профілями.
Без вимоги готувати Б для ліцензуван-
ня МБ, самостійний або в структурі, не 
менше 30% ліцензованого обсягу – Б 
та МБ, НПП і наука (там, де Б або МБ)
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КОЛЕДЖІ ЯК ЗАКЛАДИ ФО
1) МС, у т.ч. на основі БЗСО
2) КР, у т.ч. на основі БЗСО 
3) профільна старша школа за 
професійними та спорідненими до 
них академічними профілями.
4) Окремі МБ без НПП і вимоги 30%
Коледж – ліцей, якщо є профільна
старша школа за спорідненими
академічними профілями
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ОКР Молодший спеціаліст
• 5 рівень НРК (МБ – 6 рівень, …)
• Доступність (територіально 

розподілена мережа закладів 
освіти) та Конкурсний набір

• Зарахування результатів навчання 
та скорочений бакалаврат за будь-
якою спеціальністю

• Перелік спеціальностей вищої 
освіти
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ПРИЙОМ НА ОКР МС
• на основі БЗСО – 3-4 роки, денна 

ф.н., іспити, у перспективі – ЗНО
(1-2 курс професійні профілі 

старшої школи)
• на основі ПЗСО – 2-3 роки  залежно 

від профілю, ЗНО або іспити
• на основі КР – 2-3 роки залежно від 

перезарахування, ЗНО та/або 
фахові випробування
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ВИЩА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ
Критерії віднесення до вищої освіти:
– набір вступників на конкурсній 
основі на основі ПЗСО і більше
– освітній процес на основі 
досліджень, науково-педагогічні 
працівники, конкуренція між 
навчальними закладами за кращих 
студентів та бюджетне фінансування
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ПРИЙОМ НА МОЛОДШОГО 
БАКАЛАВРА

• на основі ПЗСО - конкурс за 
результатами ЗНО, на навчання за 
бюджетні кошти – за результатами 
загальнонаціонального конкурсу

• на основі фахівця - конкурс за 
результатами ЗНО та фахового
випробування
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ

• 11 розряд для педагогічних 
працівників, відповідні оклади для 
НПП

• Відтермінування передачі на 
фінансування на місцеві бюджети 

• Річні програми МБ на основі МС з 
педагогічних, мистецьких та 
окремих медичних спеціальностей 
з вимогою вищої освіти 
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ТРИ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ
2017-2019 – законодавче оформлення 
та завершення прийому на МС
2019-2022 – стандарти, нова 
акредитація та початок модернізації
2023-2029 – модернізація, нове 
обладнання, гармонізація з трирічною 
старшою школою



Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на 

Ваші запитання
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