


Пояснювальна записка 

до робочих матеріалів з розроблення Галузевої рамки кваліфікацій 
педагогічних та науково-педагогічних працівників та проекту Галузевої тарифної 
сітки. 

Розроблення Галузевої рамки кваліфікацій педагогічних та науково-
педагогічних працівників (далі-ГРК) визначене пунктом 2.24  Плану підготовки 
проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України «Про освіту», затвердженого наказом МОН України від 13.11.2017 року 
(«Розробити та винести в установленому порядку проект акту Кабінету Міністрів 
України про затвердження Галузевої рамки кваліфікацій (у сфері освіти)»). 

Одним із співвиконавців цього заходу виступає ДНУ «Інститут освітньої аналітики 
МОН України», яким підготовлено макет проекту  ГРК та макет проекту Галузевої 
тарифної сітки (далі-ГТС), як робочий матеріал для подальшого застосування Робочою 
групою МОН України з розроблення ГРК та ГТС. 

При підготовці цих робочих матеріалів були використані норми та положення, 
підходи та складові: 

- пунктів 1,5 та 6 статті 35 «Рамки кваліфікацій» Закону України «Про освіту»; 
- описи трудових функцій та робіт педагогів, науковців, інспекторів та керівників 

закладів освіти, розміщені в Міжнародній стандартній класифікацій занять (ISCO-08); 
- Національного класифікатора професій України ДК 003 «класифікатор 

професій» (далі-КП) стосовно номенклатури професій, посад та професійних назв робіт, 
які напряму чи опосередковано пов’язані із наданням освітніх послуг; 

- Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі-ДКХП), 
Випуск 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності”(стосовно загальних вимог до необхідних знань, умінь та навичок керівників 
та керівників структурних підрозділів, інспекторів (наглядачів, супервізорів тощо), 
Випуск 80 «Соціальні послуги» (стосовно завдань, обов’язків, кваліфікаційних вимог та 
вимог до знань працівників, що обіймають посади, діяльність за якими пов’язана із 
наданням освітньо-виховних та супроводжувальних послуг особам з особливими 
потребами); 

- проекту галузевого Випуску ДКХП «Освітня діяльність», який був чинним 
незначний період (із середини 2013 року до середини 2014 року)(стосовно завдань, 
обов’язків, кваліфікаційних вимог та вимог до знань педагогічних та науково-
педагогічних працівників); 

- проекту професійного стандарту на посаду «Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти», який за станом на 25.07.2018 року проходить процедуру 
затвердження у Міністерстві соціальної політики України (відповідно до норм та 
положень постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017  № 373 „Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів”); 



- постанови КМУ від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій”(стосовно дескрипторів 5-10 рівнів національної рамки кваліфікацій (далі-
НРК); 

- Методики з розроблення професійних стандартів, затвердженої  
наказом Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 74 

(стосовно формування трудових функцій, професійних компетентностей, вимог до 
знань, умінь та навичок, необхідних для їх (професійних компетентностей) досягнення; 

- доступних міжнародних та зарубіжних напрацювань відповідного спрямування 
(Європейського фонду освіти, Фінляндії, Естонії, Литви, Німеччини, Хорватії та 
Іспанії).  

При опрацюванні цих матеріалів та подальшій роботі членам робочої групи 
МОН України рекомендується , перш за все, звернути увагу на наступне: 

- розподіл та назва повних кваліфікацій за 23 рівнями ГРК проведено відповідно 
до подібності виконуваних трудових функцій, складності та характеру робіт. Слід, перш 
за все, департаментам та директоратам Міністерства проаналізувати цей розподіл, 
зберегти, розширити чи укрупнити кількість рівнів ГРК; 

- те ж саме стосується підбору часткових професійних кваліфікацій (посад, 
категорій, спеціалізацій, професійних назв робіт) до повних професійних кваліфікацій 
(рівнів ГРК). Треба визначитися остаточно із приналежністю цих посад до того чи 
іншого рівня ГРК, можливим їх укрупненням, скасуванням, включення нових, зміни 
назв чинних чи скасуванням застарілих, шляхом подання пропозицій до Міністерства 
соціальної політики України, яке супроводжує КП; 

- важливо на цьому етапі чітко визначитися із віднесенням відповідної 
номенклатури посад до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних посад, що 
напряму впливає на формування ГТС. Таким чином, робочій групі необхідно 
паралельно також готувати проект змін та доповнень до чинної постанови КМУ; 

- потребує узгодження із заінтересованими сторонами зміст та типовість 
(деталізація) визначених у ГРК для кожного її рівня професійних компетентностей, 
знань, умінь та навичок, необхідних для їх досягнення. Через брак часу та великий обсяг 
аналітично-нормувальної підготовчої роботи автору не вдалося у повному обсязі 
виділити, наприклад, вимоги до знань нових (та й не тільки) нормативно-інструктивних 
документів за видами та рівнями (складниками ) освіти тощо. 

Макет проекту Галузевої тарифної сітки (ГТС) запропонований у цих робочих 
матеріалах, рекомендується розглядати лише як один із багатьох підходів, що 
застосовуються в різних країнах. При його розробці були використані такі матеріали: 

- Постанова КМУ від 30 серпня 2002 року за №1298 «Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери; 



-   Наказ МОН України від 26 вересня 2005 року за № 557 «Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами); 

- Наказ МОН України від 3 грудня 1993 року за № 181 «Про затвердження 
Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів» (зі змінами); 

- Постанова КМУ від14 квітня 1997 року за № 346 «Про затвердження Порядку 
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 
працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам та науковим працівникам» (зі змінами та доповненнями; 

-  Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки 
працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, прийнята 15 грудня 2016 року та 
зареєстрована Міністерством соціальної політики України 15 грудня 2016 р. за N 31; 

- Стаття 61 « Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників»; 
- зарубіжні підходи щодо тарифікації оплати праці працівників бюджетної сфери 

та силових структур, міжпосадові співвідношення вчителів, викладачів, професорів та 
науковців тощо (Німеччина, Франція, США). 

Ключові підходи розбудови цього макету проекту ГТС полягають у 
наступному: 

- за подібністю, складністю, змістом та характером роботи, автономією та 
відповідальністю у прийнятті рішень, зарубіжними аналогами тощо розроблено 10-
рівневу тарифну сітку, де згруповано 23 рівні ГРК; 

- найнижчою педагогічною посадою без категорії, якій за нормами статті 61 
Закону України «Про освіту» передбачений посадовий оклад у розмірі 3 мінімальних 
заробітних плат, визначено «вчителя початкової школи». Посади 1-4 рівнів ГРК не 
віднесено до посад педагогічних працівників. Розмір та діапазони тарифних 
коефіцієнтів для цих посад зорієнтовані на їх співвідношення до аналогів посад (за 
складністю та відповідальністю за роботу) у Єдиній тарифній сітці, та на максимальні 
розриви до 4 рівня ГТС; 

- з 4 по 9 рівень ГТС  передбачене пропорційне збільшення рівневого коефіцієнта 
на 10%. Великий розмір діапазону коефіцієнта для 10 рівня ГТС визначений з огляду на 
те, що до цього рівня віднесено 23 рівень ГРК «Керівник закладу освіти», до якого 
належать перші керівники закладів освіти з різним рівнем навантаження, складності та 
відповідальності (дошкільні, шкільні заклади, заклади професійної освіти, університети 
тощо). 

  



При опрацюванні цих матеріалів та подальшій роботі членам робочої групи 
МОН України рекомендується , перш за все, звернути увагу на наступне: 

- дуже прискіпливо проаналізувати віднесення тих, чи інших посад до Переліку 
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

- орієнтуватися на підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до 
чинного законодавства стосовно скасування більшості надбавок та компенсацій. Як 
варіант – залишити лише гарантовану надбавку за напруженість праці (до 50% від 
посадового окладу (ставки). Решта надбавок покривається віднесенням до того чи 
іншого рівня ГРК, тобто через вимоги до кваліфікації (до займаної посади); 

- віднесення до ГТС посад (часткових, додаткових часткових професійних 
кваліфікацій), які не відносяться (опосередковано відносяться) до формальної освіти 
(закладів освіти), але пов’язані із наданням освітніх послуг, носить рекомендаційний 
для роботодавців характер, є орієнтиром у рівні їхньої оплати праці. Це питання 
потребує додаткового вивчення; 

- для рівня 10 ГТС (можливо й для деяких інших) слід розробити шкали 
диференціації ставок керівників у залежності від визначених критеріїв, наприклад, 
чисельність учнів, вихованців, студентів, інших отримувачів освітніх послуг; 
чисельність педагогічних (науково-педагогічних) працівників; річний обсяг 
фінансування (обіг) за надані освітні послуги тощо. 

  



Макет проекту Галузевої рамки кваліфікацій педагогічних та науково-
педагогічних працівників 
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форс-
мажорних 
ситуаціях. 
 
Правила 
охорони 
праці, 
виробничої 
санітарії і 
гігієни, 
технічної та 
протипожеж
ної безпеки. 

час їхнього 
перебування в 
гуртожитку, в 
тому числі 
шляхом 
виконання у 
повному обсязі 
вимог правил з 
охорони праці і 
протипожежної 
безпеки 

Сприяти 
створенню 
прийнятних 
умов для 
індивідуальн
ого розвитку 
і морального 
формування 
особи тих, 
які 
навчаються, 
вихованців, 
вносити 
необхідні 
корективи в 
систему їх 
виховання.  
організовує 
підготовку 
домашніх 
завдань.  

Основи 
педагогіки, 
психології. 
 
Сучасні 
педагогічні 
технології 
продуктивно
го, 
диференційо
вано-го, 
розвиваючог
о навчання. 
 
Основи 
екології та 
валеології. 

Створювати 
сприятливе 
мікросередовищ
е і морально-
психологічний 
клімат для 
кожного 
вихованця. 
 
Допомагати 
вихованцеві 
вирішувати 
проблеми, що 
виникають у 
спілкуванні з 
товаришами, 
учителями, 
батьками 
(особами, які  їх 
заміняють). 
 
 Здійснювати 
допомогу 
вихованцям у 
навчальній 
діяльності, що 
сприятиме 
забезпеченню 
рівня їхньої 
підготовки 
відповідно до 
встановлених 
стандартних 
вимог. 

Здійснювати 
вивчення 
здібностей, 
інтересів 
дітей та 
учнів, 

Методи 
реалізації 
компетентні
сного 
підходу. 
 

Сприяти 
здобуттю 
додаткової 
освіти 
вихованцям 
через систему 



сприяти 
зростанню у 
дітей 
пізнавальної 
мотивації і 
становленню 
їх 
навчальної 
самостійност
і, 
формуванню 
компетентно
стей. 

Методи 
переконання
, 
аргументації 
своєї 
позиції, 
встановленн
я контактів з 
тими, що 
навчаються, 
вихованцям
и різного 
віку, їхніми 
батьками 
(особами, 
які їх 
заміняють), 
колегами по 
роботі. 
 
Технології 
діагностики 
причин 
конфліктних 
ситуацій, їх 
профілактик
и. 

гуртків, клубів, 
секцій, 
об'єднань, 
організованих  
за місцем 
їхнього 
проживання.  
 
Працювати в 
тісному 
контакті із 
вчителями, 
педагогом-
психологом, 
іншими 
педагогічними 
працівниками, 
батьками 
(особами, які їх 
замінюють) 
осіб, що 
навчаються, 
вихованців. 
 
На основі 
вивчення 
індивідуальних 
особливостей, 
рекомендацій 
педагога-
психолога 
планувати  і 
проводити з 
особами, що 
навчаються, 
вихованцями з 
обмеженими 
можливостями 
корекційно-
розвиваючу 
роботу (з 
групою чи 
індивідуально). 

2 Асистен
т/по-
мічник 
вчителя 

Асистент 
вчителя з 
дошкільної 
освіти 
Асистент 
вчителя з 
початкової 
освіти 
Асистент 
фахівця з 

Сприяти 
вчителю в 
проведенні 
занять, 
освітньо-
виховних та 
інших 
заходів. 

Основи 
педагогіки. 
 
Ключові 
положення 
документів, 
що 
регламенту
ють 
освітньо-

Сприяти 
вчителю в 
проведенні 
занять, 
освітньо-
виховних та 
інших заходів. 



позашкільно
ї освіти 
Асистент 
вчителя 
Асистент 
вчителя з 
корекційної 
освіти 
Асистент 
вчителя-
дефектолога 
Асистент 
вчителя-
логопеда 
Асистент 
вчителя-
реабілітолог
а 
Помічник 
вчителя 
 
 

виховний 
процес. 

Проводити 
за 
дорученням 
та під 
контролем 
вчителя 
індивідуальн
у чи 
колективну 
роботу з 
нагляду  за 
учнями. 

Дошкільну 
та шкільну 
педагогіку, 
дитячу 
психологію, 
вікову 
фізіологію, 
анатомію, 
санітарію, 
гігієну та 
основи 
першої 
долікарської 
допомоги. 
 
Сучасні 
здоров’я 
збережу-
вальні та 
здоров’я 
форму-     
вальні 
технології. 

Проводити за 
дорученням та 
під контролем 
вчителя 
індивідуальну 
чи колективну 
роботу з 
нагляду  за 
учнями. 

6 3 Вчитель 
з  
дошкіль
ної 
освіти 

Вчитель з 
дошкільної 
освіти  
Інструктор з 
фізкультури 
закладу 
дошкільної 
освіти 
 

Організовув
ати освітню 
та виховну 
діяльність 
для дітей 
дошкільного 
віку з метою 
забезпечення 
їм 
повноцінног
о 
соціального, 
фізичного та 
розумового 
розвитку. 

Дошкільну 
педагогіку, 
дитячу 
психологію, 
вікову 
фізіологію, 
анатомію, 
санітарію, 
гігієну та 
основи 
першої 
долікарської 
допомоги. 
 
Теорію і 
методику 
фізичного 
виховання 
дітей 
дошкільного 
віку, 
формування 
культурно-
гігієнічних 
навичок та 
основ 
здорового 

Планувати та 
організовувати 
індивідуальну 
та колективну 
роботу, 
направлену на 
заохочення 
розвитку в дітей 
соціальних, 
фізичних 
навичок, 
навичок 
спільної 
діяльності, 
упевненості в 
собі та 
взаєморозумінн
я. 
 
Планувати, 
організовувати 
та здійснювати 
фізкультурно-
оздоровчу 
роботу із 
дотриманням 
вимог 

2.00-
2.49 
МЗП 



способу 
життя. 
 
Сучасні 
здоров’я 
збережуваль
ні та 
здоров’я 
форму-    
вальні 
технології. 
 
Методику 
викладання 
шкільних 
предметів. 
 
Зміст 
шкільної 
початкової 
освіти. 
 
 
Основи 
законодавст
ва з питань 
фізичної 
культури, 
збереження і 
зміцнення 
здоров'я 
дітей та 
дотримання 
правил 
безпеки 
життєдіяльн
ості. 
 

стандартів та  
програм з 
урахуванням 
психологічних, 
фізіологічних, 
індивідуальних 
й вікових 
особливостей 
розвитку дітей. 
 
  Здійснювати  
навчально-
виховний 
процес в закладі 
дошкільної 
освіти. 
 
Забезпечувати 
діяльність дітей 
на основі 
ефективних 
технологій 
педагогічного 
процесу. 
 
Приймати 
участь у 
розробці і 
реалізації 
змісту 
виховання і 
навчання дітей, 
відборі нових 
форм і методів, 
спрямованих на 
формування у 
дитини 
ставлення до 
природи 
навколишнього 
світу, інших 
людей і самого 
себе, інтересу і 
культури 
пізнання. 
 
  Моделювати 
різні види 
діяльності 
дітей. 
 
Здійснювати 
педагогічне 
управління 



поведінкою і 
активністю 
дітей. 
 
 Вносити 
пропозиції 
щодо 
вдосконалення 
навчально - 
виховного 
процесу. 
 
Приймати  
участь у 
діяльності 
методичних 
об’єднань та 
інших формах 
методичної 
роботи.  

Спостерігати 
за дітьми з 
метою 
оцінювання 
їхнього 
розвитку та 
виявлення 
ознак 
проблем, 
пов’язаних з 
розвитком 
дитини, її 
емоційним 
станом, 
станом 
здоров’я. 

Методику 
виховної 
роботи. 
 
Вимоги до 
оснащення і 
обладнання 
навчальних 
кабінетів, 
правила і 
норми 
охорони 
праці та 
протипожеж
ного 
захисту. 
 
Основи 
педагогіки. 
 
Ключові 
положення 
документів, 
що 
регламенту
ють 
освітньо-
виховний 
процес. 
 
Порядок 
взаємодії з 
керівництво
м закладу 

Вивчати 
індивідуальні 
особливості 
дітей. 
 
Проектувати 
розвиток 
особистості 
кожної дитини і 
дитячого 
колективу. 
 
Спостерігати та 
давати оцінку 
раціону та 
обсягу 
харчування 
дитини, 
добробуту її 
батьків, 
фізичним та 
безпечним 
станом 
дошкільнят з 
метою 
упередження 
проблем із їхнім 
розвитком. 
 
Доглядати за 
дітьми для 
виключенням 
загроз із 
безпекою, 



дошкільної 
освіти, 
правоохорон
ними 
органами, 
перевіряючи 
ми 
інстанціями 
та 
пожежникам
и при 
планових 
заходах та 
форс-
мажорних 
ситуаціях. 
 
 

травмування чи 
конфліктних 
ситуацій. 

Обговорюва
ти з 
батьками 
(особами, 
що їх 
заміщують), 
іншим 
персоналом 
закладу 
дошкільної 
освіти 
успіхи та/чи 
проблеми в 
розвитку 
дитини 

Технології 
діагностики 
причин 
конфліктних 
ситуацій, їх 
профілактик
и. 

Взаємодіяти з 
широкого кола 
питань з 
розвитку дітей 
дошкільного 
віку із їхніми 
батьками 
(особами, що їх 
заміщують), 
службами та 
профільними 
фахівцями, які 
працюють з 
малими дітьми. 

4 Фахівец
ь у 
галузі 
поза- 
шкільно
ї освіти 
  
 

Культоргані
затор 
дитячих 
закладів 
позашкільно
ї освіти 
Фахівець у 
галузі 
позашкільно
ї освіти 
 

Приймати 
участь в 
організації 
та 
проведенні 
заходів із 
позашкільно
ї освіти. 

Основи 
педагогіки. 
 
Ключові 
положення 
документів, 
що 
регламенту
ють 
освітньо-
виховний 
процес. 
 
Основи 
педагогіки, 
психології. 
 
Сучасні 
педагогічні 
технології 
продуктивно

Планувати, 
організовувати 
та здійснювати 
роботу з 
окремого 
освітнього 
напряму 
(художньо-
естетичного, 
пізнавального, 
фізичного 
тощо) із 
дотриманням 
вимог 
відповідних 
стандартів та 
програм з 
урахуванням 
психологічних, 
фізіологічних, 
індивідуальних 

2.50-
2.99 
МЗП 



го, 
диференційо
вано-го, 
розвиваючог
о навчання. 
 
Основи 
екології та 
валеології. 
 
 
 
 
 
 

й вікових 
особливостей 
розвитку дітей, 
підлітків та 
молоді. 
 
 Створювати 
оптимальні 
умови для 
прояву 
індивідуальних 
здібностей у 
вихованців, 
здійснювати 
пошук, 
розвиток і 
підтримку 
творчо 
обдарованої, 
талановитої 
молоді. 
 
  

Навчати 
учнів, 
студентів, 
слухачів 
та/чи інших 
осіб основам 
культури та 
мистецтва, 
інформаційн
им 
технологіям 
та іншим 
предметам, 
які виходять 
за рамки 
освітніх 
програм 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти. 

Методику 
викладання 
шкільних 
предметів. 
 
Методи і 
форми 
моніторингу 
діяльності 
осіб, що 
навчаються, 
вихованців. 
 
Педагогічну 
етику. 
 
Теорію і 
методику 
виховної 
роботи. 
 
Методи 
управління 
освітніми 
системами. 
 
 

Розроблювати 
інформаційний 
матеріал для 
проведення 
заходів з основ 
культури та 
мистецтва, 
інформаційних 
технологій та 
інших 
предметів, які 
виходять за 
рамки освітніх 
програм 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти ( у тому 
числі 
проведення 
краєзнавчих 
екскурсій, 
екскурсій за 
історичними 
місцями, на 
природу, 
виставки, 
виробничі 
підприємства, 
підприємства 
агропромислово



го комплексу,  
музеї тощо).  

Організовув
ати та 
проводити 
заняття 
дітей, 
підлітків та 
доросле 
населення у 
тематичних, 
творчих  
кружках, 
спортивних 
секціях, в  
інших 
заходах 
позашкільно
ї освіти. 

Законодавчо
-нормативну 
базу щодо 
навчання 
громадян, у 
тому числі 
дорослих, 
пов’язаного 
з фізичною 
культурою 
та спортом 
тощо. 
 
Методику 
виховної 
роботи. 
 
Вікову 
фізіологію, 
анатомію, 
санітарію, 
гігієну та 
основи 
першої 
долікарської 
допомоги. 
 
Теорію і 
методику 
фізичного 
виховання, 
формування 
культурно-
гігієнічних 
навичок та 
основ 
здорового 
способу 
життя. 
 
Сучасні 
здоров’я 
збережу-
вальні та 
здоров’я 
форму-      
вальні 
технології. 

Надавати 
освітні послуги 
дорослому 
населенню. 
 
Приймати 
участь у 
вивченні та 
консультуванні 
бажаючих з 
питань методів 
навчання. 
 
Приймати 
участь у 
плануванні та 
проведенні  
спортивних,  
фізкультурних  
занять та занять 
туризмом і 
фітнесом. 
 
Приймати 
участь в 
оцінюванні та 
проведенні 
моніторингу 
спортивних  та 
інших 
результатів та 
здібностей  
клієнтів, 
наданні  їм 
рекомендацій 
щодо 
подальших 
занять. 



 5 Вчитель  
початко
вої  
освіти 

Вчитель  
початкової 
освіти  
 

Планувати і 
здійснювати 
освітній  
процес у 
закладі 
початкової 
освіти 

Джерела 
навчально-
методичної 
літератури 
для вчителя, 
у тому числі 
й інтернет-
сайти (сайт 
МОН 
України, 
Національно
ї 
електронної 
платформи,  
сайти 
освітянськи
х проектів, 
видавництв, 
електронні 
платформи 
для вчителя, 
електронні 
бібліотеки 
тощо). 
 
Нормативні 
документи, 
що 
регламенту
ють 
діяльність 
учителя 
початкової 
школи 
(Державний 
стандарт 
початкової 
освіти, 
Типові 
освітні 
програми, 
освітні 
програми, 
Базовий 
навчальний 
план, 
Типовий 
навчальний 
план, 
критерії 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 
тощо). 

Вивчати, 
аналізувати та 
застосовувати 
під час 
планування 
освітнього 
процесу 
професійну 
інформацію, яка 
представлена в 
літературі,  на 
електронних 
носіях, на Web-
сервіса. 
 
Дотримуватися 
вимог 
нормативно-
правових 
документів, що 
регламентують 
організацію 
освітнього 
процесу в 
початковій 
школі. 
 
Планувати 
роботу вчителя, 
розроблювати 
календарно-
тематичне 
планування 
динаміки 
розгортання 
змісту освітніх 
галузей, план 
виховної 
роботи.  
 
Приймати 
участь в 
організації 
взаємодії з 
профільними 
фахівцями щодо 
планування 
освітнього 
процесу. 
 
Проводити 
педагогічну 
діагностику 
учня. 

3.00-
3.29 
МЗП 



 
Посадові 
завдання та 
обов’язки 
фахівців, які 
можуть 
допомогти у 
плануванні 
та 
організації 
педагогічни
х впливів, 
виходячи з 
особливосте
й класу 
та/або 
індивідуаль
них 
особливосте
й учнів. 
 
Ознаки, які 
характеризу
ють стан та 
результати 
процесу 
навчання 
освітніх 
галузей, що 
визначені 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти учнів 
класу/окрем
ого учня.  
 
Методи, 
форми й 
засоби 
навчання та 
забезпеченн
я взаємодії 
учнів під час 
освітнього 
процесу. 
 
Методики 
навчання 
освітніх 
галузей, 
визначених 
Державним 
стандартом 

 
Розроблювати 
плани-
конспекти 
уроків та інші  
документальні 
форми 
організації 
освітнього 
процесу. 

 
 
 
 



початкової 
освіти. 

Забезпечуват
и і 
підтримуват
и навчання, 
виховання і 
розвиток 
учнів 
закладу 
початкової 
освіти в 
освітньому 
середовищі і 
родині 

Вимоги до 
формулюван
ня мети і 
завдань 
теми, уроку 
та  інших 
організаційн
их форм 
навчання 
освітніх 
галузей, що 
визначені 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти. 
 
Сутність 
сучасних 
технологій 
навчання в 
початковій 
школі. 
Організацій
ні форми 
навчання та 
форми 
організації 
навчальної 
взаємодії 
учнів і 
вчителя. 
Психолого-
дидактичні 
засади 
навчання 
учнів  
галузей 
освіти, 
визначених 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти. 
 
 Методику 
роботи з 

Здійснювати 
ціле- 
покладання, 
корегування 
освітнього 
процесу на 
основі 
зіставлення 
проміжних 
результатів із 
запланованими. 
 
Добирати 
доцільні 
методи, засоби 
й форми 
навчання, 
відповідно до 
визначених 
мети і завдань 
уроку, іншої 
форми навчання 
з урахуванням 
специфіки 
змісту 
навчального 
матеріалу та 
особливостей 
учнів класу. 
 
Використовуват
и в освітньому 
процесі системи 
теоретичних  
знань з  галузей 
освіти, 
визначених 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти. 
 
Застосовувати у 
навчальному 
процесі 
методики 
навчання  



окремими 
видами 
завдань, що 
пропонують
ся учням у 
процесі 
навчання 
галузей 
освіти, 
визначених 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти. 
 
Вікові 
особливості 
перебігу 
пізнавальни
х процесів 
учнів 
певного 
року життя. 
 
Особливості 
розвитку 
особистості 
учня 
початкової 
школи. 
 
Повноважен
ня вчителя у 
роботі з 
батьками 
(особами, 
що їх 
замінюють). 
Функції та 
основні 
форми 
роботи з 
батьками 
(особами, 
що їх 
замінюють). 
Коло 
повноважен
ь вчителя 
щодо 
залучення 
зацікавлени
х осіб для 
гармонійног

галузей освіти, 
визначених 
Державним 
стандартом 
початкової 
освіти. 
 
Здійснювати 
формувальне та 
підсумкове 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 
учнів. 
 
Відстежувати 
динаміку 
формування 
компетентносте
й учня в 
освітньому 
процесі та 
здійснювати 
підтримку 
розвитку його 
особистості. 
 
Надавати 
батькам 
(особам, що їх 
замінюють) 
консультативно
-методичну 
допомогу щодо 
підтримки 
навчальної 
діяльності учня 
за межами 
закладу. 
Організовувати 
співпрацю з 
батьками 
(особами, що їх 
заміщують) в 
різних формах 
взаємодії. 
 
Координувати 
взаємодію 
зацікавлених 
осіб для 
гармонійного 
розвитку учнів. 
 



о розвитку 
учнів. 

Приймати 
участь у 
створенні у 
закладі 
початкової 
освіти 
освітнього 
середовища 

Вимоги 
техніки 
безпеки 
протипожеж
ної, санітарії 
та гігієни на 
заняттях, 
перервах та 
під час 
позаурочних 
заходів. 
 
Вимоги до 
створення 
здоров’я 
збережуваль
ного 
освітнього 
середовища. 
 
Ознаки 
психологічн
о 
комфортних 
та 
толерантних 
умов 
освітнього 
процесу. 
 
Вимоги до 
змістового 
наповнення 
освітнього 
середовища, 
яке сприяє 
підвищенню 
ефективност
і освітнього 
процесу. 
 
Норми та 
правила 
поведінки 
учасників 
освітнього 
процесу у 

Створювати 
безпечні, 
психологічно 
комфортні та 
толерантні 
умови 
освітнього 
процесу з 
дотриманням 
норм 
протипожежної 
безпеки, 
шкільних 
санітарно - 
гігієнічних 
норм, наявності 
засобів 
пожежогасіння, 
аптечки, 
індивідуальних 
засобів 
звукового 
інформування 
про небезпеку 
тощо. 
 
Створювати 
здоров’я       
збережувальне 
освітнє 
середовище, 
зорієнтоване на 
особистісний, 
творчий і 
духовний 
розвиток учнів. 
 
Наповнювати 
змістовно 
освітнє 
середовище 
відповідно до 
вимог 
Державного 
стандарту 
початкової 
освіти. 



закладі 
освіти. 
 
Цінності та 
традиції 
закладу 
освіти. 
 
Індивідуаль
ні потреби 
учнів у 
пізнавальній 
сфері, у 
сфері 
особистісног
о та 
фізичного 
розвитку. 

 
 
Зберігати, 
дотримуватися 
та розвивати 
встановлені в 
закладі 
дошкільної 
освіти правила, 
цінності та 
традиції. 
 
Ураховувати 
при створенні 
освітнього 
середовища 
індивідуальні 
потреби учнів, в 
тому числі 
обдарованих 
дітей, дітей, які 
мають особливі 
освітні потреби. 

Застосовуват
и у своїй 
роботі 
рефлексію та 
професійний 
саморозвито
к 

Ціннісні 
орієнтації 
вчителя 
початкових 
класів 
закладу. 
 
Ознаки 
педагогічног
о мислення. 
 
Професійно 
вагомі 
особистісні 
якості 
педагога 
(рефлексія, 
гнучкість, 
емпатія, 
відкритість, 
товариськіст
ь, емоційна 
привабливіс
ть). 
 
«Я-образ» 
сучасного 
педагога. 
Характерист
ики 

Усвідомлювати 
свою роль як 
педагога 
початкової 
освіти, систему 
цінностей, мету 
та завдання 
професійної 
діяльності 
вчителя. 
 
Аналіз власної 
професійної 
діяльності щодо 
реалізації 
поставлених 
цілей та 
завдань. 
 
Визначати 
сильні і слабкі 
сторони власної 
педагогічної 
діяльності. 
 
Самостійно 
оцінювати 
результати 
педагогічних 
впливів із 
забезпечення 



сучасного 
педагога. 
 
Сутність 
самостійног
о 
оцінювання 
педагога. 
 
Професійні 
компетентно
сті вчителя 
початкових 
класів 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Можливості 
професійног
о розвитку 
вчителя 
початкових 
класів 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Інноваційні 
підходи до 
освітнього 
процесу. 
 
Сучасний 
педагогічни
й досвід 
вчителів 
початкових 
класів 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
 
Правила 
трудового 
розпорядку, 
тривалість 
та розподіл 
робочого 

якості 
діяльності з 
навчання, 
розвитку й 
виховання учнів 
початкових 
класів. 
 
Усвідомлювати 
потребу в 
саморозвитку з 
метою набуття 
додаткових  
професійних 
компетентносте
й. 
 
Планувати 
заходи щодо 
досягнення 
власних цілей 
щодо 
професійного 
розвитку. 
 
Брати участь у 
роботі творчих 
груп, 
методичних 
об’єднань 
вчителів 
початкових 
класів. 
 
Використовуват
и в роботі 
інновації в 
педагогічній 
науці і 
практиці, 
перспективний 
педагогічний 
досвід. 
 
Відстежувати 
власний 
фізичний, 
психічний 
(інтелектуальни
й та емоційний) 
духовний 
(моральний), 
соціальний 
стан, 



часу та часу 
відпочинку. 
 
Положення 
Галузевої 
угоди,  
колективног
о договору в 
закладі 
освіти. 
 
Ознаки 
фізичного, 
психічного 
та 
духовного 
комфорту 
вчителя. 
 
Сутність та 
ознаки, 
діагностика 
та 
профілактик
а 
професійног
о 
«вигоряння»
.  

намагатися 
досягнення їх 
рівноваги 
шляхом 
оптимізації 
витрат робочого 
часу і енергії. 
 

7 6 Вчитель  
початко
вої  
освіти 1 
категорі
ї 

Вчитель  
початкової 
освіти 1 
категорії 
Вчитель 
початкових 
закладів 
спеціалізова
ної 
мистецької 
освіти 
 

Приймати 
участь у 
проведенні  
педагогічних 
досліджень 
відповідного 
спрямування 
у закладі 
початкової 
освіти 

Напрями 
сучасних 
педагогічни
х 
досліджень. 
 
Джерела 
науково-
педагогічної 
інформації 
(паперові та 
розміщені 
на Веб-
сайтах). 
 
Науково-
педагогічни
й доробок з 
проблеми 
дослідження
. 
 
Психолого-
педагогічні 
засади 

Визначати 
методичну  
проблему, 
обґрунтовувати 
її актуальність, 
мету, завдання 
та інші ознак и 
дослідження. 
 
Вивчати 
літературу з 
методичної  
проблеми, з 
метою 
визначення 
шляхів 
підвищення 
ефективності її 
розв’язання. 
 
Розроблювати 
систему 
начальних 
завдань уроків 
тощо, з метою 

3.00-
3.29 
МЗП 



розробки 
систем 
навчальних 
завдань 
уроків тощо. 
 
Сутність і 
види, 
методика 
проведення 
педагогічног
о 
експеримент
у. 
 
Методи 
оцінювання 
результатів 
експеримент
у. 
 
Підходи 
щодо 
кількісного і 
якісного 
аналізу 
результатів 
експеримент
у. 

реалізації 
основних ідей 
педагогічного 
дослідження. 
 
Апробувати на 
практиці  
розроблені 
системи 
начальних 
завдань уроків 
тощо. 
 
 Оцінювати 
ефективність 
розроблених 
систем 
начальних 
завдань уроків, 
підведення 
підсумків та 
звітів за 
проведеною 
пошуковою 
роботою. 
 
 

Надавати 
методичну 
допомогу 
колегам з 
питань 
навчання, 
розвитку, 
виховання й 
соціалізації 
учнів 
початкової 
школи 

Функції та 
повноважен
ня творчих 
груп, 
методичних 
об’єднань, 
школи 
молодого 
вчителя 
тощо. 
 
Етапи 
підготовки 
проведення 
тренінгів та 
інших форм 
інтерактивн
их занять із 
дорослими. 
 
 
Вимоги до 
публічних 
виступів 
педагога. 

Приймати 
участь у 
наставництві та 
керівництві 
стажуванням, 
педагогічною 
практикою 
студентів 
педагогічних 
закладів вищої 
освіти. 
 
Приймати 
участь  у роботі 
чи керувати 
роботою 
творчих груп, 
методичних 
об’єднань, 
школи 
молодого 
вчителя тощо. 
 
Проводити 
майстер-класи, 



 
Мету, 
завдання, 
регламент, 
порядок 
проведення 
семінарів, 
конференцій 
тощо. 

тренінги та інші 
заходи 
методичного 
спрямування. 
 
Модерувати під 
час проведення 
семінарів, 
конференцій 
тощо. 

Узагальнюва
ти власний 
педагогічний 
досвід та 
презентуват
и його 
педагогічній 
спільноті 

Вимоги до 
публікацій 
статей, тез 
доповідей 
тощо у 
педагогічни
х виданнях. 
 
Вимоги до 
структурува
ння змісту 
презентації/
подан-ня 
результатів 
експеримент
ально-го 
дослідження
. 
 
 

Узагальнювати 
власний 
педагогічний 
досвід і подання 
його у формі 
розробок 
навчальних 
матеріалів для 
учнів, системи 
уроків, 
методичних 
рекомендацій 
щодо практики 
використання 
певних 
методичних 
прийомів, 
організації 
видів 
навчальної 
діяльності 
тощо. 
 
Поширювати 
власний 
педагогічний 
досвід шляхом 
участі в 
методичних 
заходах різних 
рівнів 
(шкільного, 
районного, 
міського, 
обласного, 
всеукраїнського
), в засобах 
масової 
інформації. 
 
Коригувати 
власний 
педагогічний 
доробок із 



урахуванням 
пропозицій і 
зауважень 
колег. 

 7 Майстер 
(інструк
тор, 
педагог, 
наставн
ик) 
професі
й-ного 
навчанн
я 

Майстер 
виробничого 
навчання 
Педагог 
професійног
о навчання 
Технолог-
наставник 
Майстер 
виробничого 
навчання 
водінню 
Майстер 
навчального 
полігону 
Майстер 
навчального 
центру 
Механік-
інструктор 
бортовий 
Оператор-
інструктор 
бортовий 
Інструктор 
вибухових 
робіт 
Інструктор 
виробничого 
навчання 
Інструктор 
виробничого 
навчання 
робітників 
масових 
професій 
Інструктор 
газорятувал
ьної станції 
Інструктор 
допоміжної 
команди 
Інструктор з 
військово-
морської 
підготовки 
Інструктор з 
навчання 
практичній 
їзді 

Приймати 
участь у 
плануванні, 
організації 
та 
проведенні 
індивідуальн
их чи 
колективних 
в групах  
практичних  
занять, 
виробничого 
навчання, в 
тому числі 
на робочих 
місцях. 

Закон 
України 
«Про 
професійно-
технічну 
освіту». 
 
Освітні 
програми з 
виробничого 
навчання. 
 
 Технологію 
виробництва 
за профілем 
навчання. 
 
 Основи 
педагогіки, 
психології. 
 
Методики 
професійног
о навчання. 
 
Методи 
розвитку 
майстерност
і, 
розвиваючог
о навчання, 
реалізації 
компетентні
сного 
підходу. 
 
Основи 
роботи з 
персональни
м 
комп'ютеро
м 
(текстовими 
редакторами
, 
електронни
ми 
таблицями), 
електронно
ю поштою, і 

Навчати  
умінням та 
навичкам, 
необхідним для 
виконання  
відповідних 
професійних  
(трудових) 
функцій і 
операцій (дій), в 
тому числі із 
застосуванням 
спеціальних 
засобів та 
предметів 
трудової 
діяльності. 
 
Приймати 
участь у 
розробленні 
навчальних 
планів та 
програм, 
методичних 
підходів та 
рекомендацій, 
засобів 
оцінювання 
тощо. 
 
Підтримувати 
зв’язки з 
підприємствами 
та установами з 
питань 
виробничої 
практики учнів, 
організовувати і 
контролювати її 
проходження.  
 
Сприяти 
працевлаштува
нню 
випускників. 
 
 Здійснювати 
заходи щодо 
організації 

3.30-  
3.62 
МЗП 



Інструктор 
із 
заготівельно
ї діяльності 
Інструктор 
культурно-
просвітньог
о закладу 
освіти 
Інструктор 
легководола
зної справи 
Інструктор 
парашутної 
та десантно-
пожежної 
служби 
Інструктор-
дезінфектор 
Інструктор-
радист 
бортовий 
Інструктор-
методист з 
альпінізму 
Інструктор-
методист з 
туризму 
Інструктор-
методист 
контрольно-
рятівної 
служби 
(загону) 

браузером 
тощо. 
 

виховної 
роботи з 
учнями. 
 
Забезпечувати 
учнів (слухачів)  
інструментами, 
видатковими та 
витратними 
матеріалами. 
 
 Здійснювати  
моніторинг 
навчального 
процесу, 
проводити 
анкетування 
учнів(слухачів) 
з метою 
поліпшення 
методики 
організації 
професійного 
навчання.  

Проводити 
поточний та 
остаточний 
контроль та 
оцінювання 
результатів 
навчання 
учнів та 
слухачів за 
професійним
и 
компетентно
стями. 

Інструмента
рії та 
методику 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Профільні 
професійні 
та освітні 
стандарти. 

Готувати учнів 
(слухачів) до 
виконання 
кваліфікаційних 
робіт та 
складання 
кваліфікаційних 
іспитів, інших 
видів та 
процедур 
оцінювання. 
 
Приймати 
участь у 
проведенні із 
залученням 
профільних 
фахівців (у 
тому числі 
наставників, 
виробничників) 
кваліфікаційних 
іспитів, інших 
видів та 
процедур 
оцінювання 
результатів 
навчання учнів 
(слухачів). 
 



Контролювати 
успішність, 
відвідування 
занять, 
виконання 
правил 
внутрішнього 
розпорядку, 
культуру 
поведінки учнів 
(слухачів). 

Здійснювати 
нагляд та 
контроль за 
дотримання
м учнями і 
слухачами 
правил 
охорони 
праці та 
техніки 
безпеки, 
виробничої 
санітарії.  

Правила 
технічної 
експлуатації 
виробничого 
устаткуванн
я.  

 
Правила 
внутрішньог
о трудового 
розпорядку 
закладу 
освіти. 
 
Правила 
охорони 
праці, 
виробничої 
санітарії і 
гігієни, 
технічної та 
протипожеж
ної безпеки. 

Здійснювати 
нагляд та 
контроль за 
дотриманням 
учнями і 
слухачами 
правил охорони 
праці та техніки 
безпеки, 
виробничої 
санітарії, як під 
час 
безпосередньог
о навчання , так  
і весь період їх 
знаходження на 
виробництві (у 
виробничому 
середовищі). 
 
У період 
практичного та 
виробничого 
навчання 
підбирає робочі 
місця, здійснює 
переміщення 
учнів(слухачів) 
згідно з 
графіками і 
відповідно до 
навчальних 
планів і 
програм. 

Надавати 
дорослому 
населенню 
освітні 
послуги з 
практичної 
підготовки 
за повними 
та/чи 

Закон 
України 
«Про 
професійний 
розвиток 
працівників
». 
 

Приймати 
участь в 
оцінюванні та 
визнанні 
результатів 
навчання 
працівників, 
отриманих 
шляхом 



частковими 
професійним
и 
кваліфікація
ми. 
 

Нормативно
-правові 
документи 
щодо 
підготовки 
кадрів на 
виробництві
, 
наставництв
а 
(учнівства), 
визнання 
результатів 
навчання, 
отриманих 
через 
неформальн
у освіту 
та/чи 
інформальне 
навчання. 

неформальної 
освіти. 
 
Надавати 
освітні послуги 
працівникам 
підприємств 
шляхом участі в 
діяльності 
навчально-
виробничих 
(курсових) 
комбінатів 
(центрів, інших 
підрозділів). 
 
Консультувати 
(надавати 
освітні послуги) 
працівників чи 
інші категорії 
дорослого 
населення щодо 
отримання 
ними 
додаткових (чи 
тих, що бракує) 
часткових 
професійних 
та/чи освітніх 
компетентносте
й. 

Проводити 
рекреаційні, 
спортивні та 
фітнес-
заходи та їх 
моніторинг, 
у тому числі  
для 
забезпечення 
безпеки та 
надання 
екстреної чи 
першої 
невідкладної 
медичної 
допомоги. 

Законодавчо
-нормативну 
базу щодо 
навчання 
громадян, у 
тому числі 
дорослих, 
пов’язаного 
з фізичною 
культурою 
та спортом 
тощо. 

Планувати та 
проводити  
спортивні,  
фізкультурні 
заняття та 
заняття 
туризмом і 
фітнесом. 
 
Оцінювати та 
проводити 
моніторинг 
спортивних  та 
інших 
результатів та 
здібностей  
клієнтів, 
надавати їм 
рекомендацій 
щодо 
подальших 
занять. 



 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фахівец
ь у 
галузі 
особлив
ої та 
інклюзи
вної 
освіти 

Методист з 
професійної 
реабілітації 
Асистент 
викладача із 
соціальної 
педагогіки 
Асистент 
вчителя з 
корекційної 
освіти 
Асистент 
вчителя-
логопеда 
Асистент 
вчителя-
реабілітолог
а 
Асистент 
вихователя 
соціального 
по роботі з 
дітьми-
інвалідами 
Асистент 
вчителя-
дефектолога 
Інструктор-
перекладач з 
обслуговува
ння глухих 
робітників 
Інструктор-
методист у 
справах 
глухих 
 

   3.30-  
3.62 
МЗП 

Приймати 
участь у 
навчанні 
(відповідно 
до 
прийнятих 
навчальних 
планів і 
курсів) 
індивідуальн
о, 
колективно 
із 
застосування
м 
спеціальних 
методів та 
засобів 
навчання 
осіб, які 
мають 
утруднення  
у навчанні, 
та осіб з 
особливими 
потребами, 
сприяти їх 
розумовому, 
фізичному та 
емоційному 
розвитку. 

Конвенції 
Генеральної 
Асамблеї 
ООН «Про 
права 
дитини», 
«Про права 
інвалідів». 
 
Відповідні 
державні 
стандарти 
освіти. 
 
Основи 
освітнього 
законодавст
ва. 
 
Теорію і 
практику 
корекційно-
реабілітацій
них процесів 
та розвитку 
дітей/учнів. 
Сучасні 
досягнення 
науки та 
практики у 
відповідних 
галузях 
реабілітації.. 
 

Приймати 
участь в 
оцінюванні 
можливостей та 
обмежень  
учнів, слухачів  
і студентів  до 
навчання, 
виходячи з 
порушень та 
вад (нозологій) 
їхнього  
емоційного, 
фізичного, 
соціального та 
розумового  
стану, 
незвичайних 
розумових 
здібностей 
тощо. 
 
Приймати 
участь у 
розробленні чи 
змінах 
навчальних 
програм/курсів, 
адаптованих 
відповідно до 
потреб та 
можливостей 
відповідної 
категорії учнів 
(студентів, 
слухачів). 
 
 

Визначати та 
застосовуват
и правила  
 поведінки, 
практики  та 
процедури, 
необхідні  
для 
підтримання 
безпеки та 
порядку 
серед різних 
категорій 
учнів, 

Нормативно 
правові акти 
з питань 
навчання і 
виховання 
дітей/учнів з 
особливими 
освітніми 
потребами. 
 
Основи 
законодавст
ва про  
працю, 
охорону 

Забезпечувати 
разом з іншими 
працівниками 
здорові і 
безпечні умови 
навчання та 
виховання. 
 
Допомагати 
вести 
психолого-
педагогічні 
спостереження, 
вивчати і 
фіксувати 



студентів та 
слухачів.  

здоров’я, 
соціальне 
забезпеченн
я. 
 
Цілі, 
принципи 
реабілітації 
дітей/учнів, 
зміст їх 
навчання та 
виховання. 

динаміку 
розвитку, 
аналізувати 
особливості 
фізичних та 
розумових 
досягнень 
дитини/учня. 
 Застосовувати 
ефективні 
методи, форми, 
прийоми 
реабілітаційної 
та іншої 
спеціалізованої 
роботи, 
корекційного та 
компенсуючого 
навчання і 
виховання. 
 
 Залучати 
членів сім’ї 
дитини до 
участі в 
навчально-
реабілітаційній 
та іншій 
спеціалізованій 
роботі, 
правильного 
використання 
прийомів 
психолого-
педагогічної 
корекції 
особистості. 



Надавати 
практичні 
навички 
самообслуго
вування  та 
інші 
послуги, в 
тому числі 
первинного 
супроводу 
учням, 
студентам та 
слухачам з 
порушенням 
зору, слуху 
тощо. 

Загальні та 
спеціальні 
психолого-
педагогічні 
дисципліни. 
 
Правила 
використанн
я технічних 
засобів та 
обладнання 
навчальних 
кабінетів, 
класів, 
спортивних 
та ігрових 
залів, 
спеціалізова
них 
приміщень, 
які створено 
для 
реабілітацій
ної, 
корекційної 
та іншої 
спеціалізова
ної  роботи. 

Приймати 
участь у 
стимулюванні  
розвитку  у 
відповідних 
категорій учнів, 
студентів та 
слухачів  
впевненості в 
собі, 
загальносуспіль
них інтересів, 
ключових 
компетентносте
й, здібностей, 
навичок і 
координації 
руху. 
 
Застосовувати 
додаткові 
методи та 
засоби навчання 
, спеціальні 
реабілітаційні 
стратегії та 
інструменти  
для 
стимулювання 
сенсорних та 
перцептивно-
рухальних 
функцій, мови, 
пізнавальних 
здібностей 
пам’яті тощо. 

Взаємодіяти 
з іншими 
профільними 
фахівцями, 
колегами, 
батьками 
(особами, 
що їх 
заміщують) 
та службами 
стосовно 
складення 
планів  та 
графіків 
занять, 
введення 
додаткових 
індивідуальн

Основи 
роботи з 
громадськіст
ю та сім’єю. 
 
Етичні 
норми і 
правила 
організації 
навчання та 
виховання 
дітей/учнів. 
 
Психолого-
педагогічні 
дисципліни. 
Норми та 
правила 

Приймати 
участь у 
сприянні 
розвитку в 
закладі освіти 
інклюзивної 
освіти, 
ліквідації 
бар’єрів до 
навчання осіб з 
особливими 
потребами. 
 
Самостійно 
та/чи за 
сприяння 
професіонала у 
галузі особливої 



их занять  чи 
зменшення 
загального 
навчального 
навантаженн
я для 
відповідної 
категорії 
учнів, 
студентів та 
слухачів, 
виходячи з 
їхніх потреб 
та 
можливосте
й.  

ведення 
педагогічної 
документаці
ї. 
 
Сучасні 
досягнення 
науки і 
практики у 
галузі 
педагогіки. 
 
Рівні 
адаптації 
навчального 
та фізичного 
навантаженн
я. 

та інклюзивної 
освіти готувати 
та вести 
індивідуальну 
та іншу 
документацію, 
звіти, 
рекомендації та 
висновки 
стосовно 
успішності  
кожного учня 
(студента, 
слухача) з 
особливими 
потребам. 
 
Спілкуватися з 
батьками 
(особами, що їх 
заміщують), 
надаючи їм 
необхідну 
консультативну 
допомогу. 
 
Інформувати 
педагогів та 
батьків (осіб, 
що їх 
заміщують) про 
досягнення 
дитини/учня. 

Самостійно 
та/чи за 
сприяння 
професіонал
а у галузі 
особливої та 
інклюзивної 
освіти 
оцінювати 
результати 
навчання та 
поведінки 
кожного 
представник
а відповідної 
категорії 
осіб, що 
навчаються. 

Особливості 
розвитку 
дітей/учнів з 
особливими 
освітніми 
потребами 
різного віку. 
 
Ефективні 
методи, 
форми та 
прийоми 
роботи з 
дітьми, 
застосовуюч
и 
індивідуаль
ний та 
диференційо
ваний 
підхід. 

Самостійно 
та/чи за 
сприяння 
професіонала у 
галузі особливої 
та інклюзивної 
освіти 
оцінювати 
результати 
навчання та 
поведінки 
кожного 
представника 
відповідної 
категорії осіб, 
що навчаються, 
з наданням їм, 
їхнім батькам 
(особам, що їх 
заміщують), 
профільним 



 
Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Інструмента
рії та 
порядок 
проведення 
оцінювання 
дітей/учнів. 

фахівцям та 
колегам 
відповідних 
консультацій та 
пропозицій. 
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Фахівец
ь у 
галузі 
освіти, 
не 
класифі
ко-
ваний в 
іншому 
місці   

Вчитель-
стажист 
Лаборант 
(освіта) 
Фахівець з 
фольклорист
ики 
Асистент 
т’ютора (за 
видами, 
формами та 
складникам
и освіти) 

   3.30-  
3.62 
МЗП Приймати 

участь у 
наданні 
індивідуальн
их/ко-
лективних 
приватних 
репетиторсь
ких чи 
інших 
послуг 
дітям, 
учням, 
студентам та 
іншим 
категоріям 
дорослого 
населення з 
додаткових 
предметів та 
курсів, з 
предметів, за 
якими 
навчаються 
учні/студент
и для їх 
кращого 
вивчення та 
засвоєння та 
предметами, 
які 
знаходяться 
за межами 
освітніх 
програм 

Сучасні 
досягнення 
науки і 
практики у 
галузі 
педагогіки. 
 
 
Законодавчо
-нормативну 
базу щодо 
навчання 
осіб, у тому 
числі 
дорослого 
населення. 
 
Відповідні 
професійні, 
освітні 
стандарти, 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання та 
освітні 
програми. 
 
Сучасні 
освітні 
мистецькі 
технології, 
досягнення 
світової і 
вітчизняної  
культури за 
її видами. 
 
Індивідуаль
ні 
особливості 

Приймати 
участь у 
викладанні  
іноземної мови 
клієнтам з 
метою їхнього 
виїзду за 
кордон чи з 
інших мотивів. 
 
Приймати 
участь у 
навчанні 
мистецтву, в 
тому числі 
практиці, теорії 
та виконанню 
музики, 
акторській 
майстерності, 
танцям, 
візуальним та 
іншим видам 
мистецтва. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

розвитку 
учнів та 
студентів, їх 
мистецького 
сприйняття, 
емоцій, 
моторики і 
творчих 
можливосте
й осіб 
різного віку. 
 
Витвори 
мистецтва за 
різними його 
видами та 
репертуар, 
найбільш 
прийнятні 
для 
навчання 
осіб 
відповідних 
вікових 
категорій. 

Приймати 
участь у 
наданні 
інших 
освітніх 
послуг, не 
заборонених 
законодавств
ом.  

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Інструмента
рії та 
порядок 
проведення 
оцінювання 
дітей/учнів. 
 
 
Відповідні 
професійні, 
освітні 
стандарти, 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання та 
освітні 
програми. 
 
Сучасні 
досягнення 
науки і 
практики у 

Приймати 
участь у 
навчанні 
інформаційним 
технологіям, 
іншим 
предметам, які 
виходять за 
межі освітніх 
програм. 
 
 
Приймати 
участь у 
наданні 
профорієнтацій
них послуг, 
послуг із 
професійного 
відбору, 
добору, 
адаптації, 
реабілітації, 
мотивації до 
кар’єрного 
зростання та 
його 
планування. 
 



галузі 
педагогіки. 
 
Законодавчо
-нормативну 
базу щодо 
навчання 
осіб, у тому 
числі 
дорослого 
населення. 
 
Психолого-
педагогічні 
дисципліни. 
 

Проводити: 
консультування 
клієнтів щодо 
розподілу 
завдань і робіт, 
виходячи з 
рівня здатності 
особи до 
відповідного 
навчання; 
незалежне 
оцінювання 
рівня їхньої 
компетентності 
; розроблення 
індивідуальних 
траєкторій 
навчання; 
додаткова 
підготовка до 
різних форм 
оцінювання 
результатів 
навчання 
(іспити, тести, 
контрольні 
роботи, 
сертифікація, 
атестація тощо) 
тощо. 
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Асистен
т 
кафедри 
закладу 
вищої 
освіти 

Асистент 
кафедри 
закладу 
вищої освіти 
(за 
спеціальнос
тями та/чи 
освітніми 
програмами) 
Асистент 
педагога-
валеолога. 
Асистент 
викладача із 
соціальної 
педагогіки 
Лаборант 
(вища 
освіта) 
 
 

Приймати 
під наглядом 
викладача 
кафедри  
участь у 
підготовці та 
проведенні 
лекційних, 
семінарськи
х, 
лабораторни
х, 
практичних 
та інших 
занять із 
визначеного 
переліку  
навчальних 
курсів  у 
межах 
освітньої 
програми в 

Закони 
України та 
інші 
нормативно-
правові акти 
України з 
питань 
вищої 
освіти. 
 
Стандарти 
вищої 
освіти. 
 
Порядок 
складання 
навчальних 
планів. 
 
Основи 
педагогіки, 
фізіології, 
психології. 

Приймати 
участь під 
наглядом 
викладача 
кафедри у 
стимулюванні, 
мотивуванні та 
налаштовуванні 
студентів до 
дискусій, 
незалежних 
роздумів, 
експериментів 
та практичних 
пошуків за 
питаннями, що 
вивчаються та 
обговорюються.  
 
Проводити 
визначену 
керівництвом 
кафедри 
навчально-

3.30-  
3.62 
МЗП 



закладі 
вищої 
освіти. 

Методи і 
способи 
використанн
я освітніх 
технологій, 
зокрема 
дистанційни
х. 

виховну роботу,  
практичні та 
лабораторні 
заняття з 
відповідної 
навчальної 
дисципліни, 
курсу, 
факультативів.  
 
За дорученням 
керівництва 
кафедри 
організовувати 
та 
забезпечувати 
контроль 
самостійної 
роботи 
студентів, 
аналізувати їх 
успішність. 

Приймати 
участь у 
науково-
дослідних 
роботах, 
підготовці  
підручників 
та 
навчальних 
посібників. 

Закон 
України 
«Про 
наукову та 
науково-
технічну 
діяльність». 
 
Вимоги до 
роботи на 
персональни
х 
комп'ютерах
, інших 
електронно-
цифрових 
пристроях. 
 
Основи 
економіки, 
екології, 
права, 
соціології. 
 
 
 

Приймати 
участь у 
науково-
дослідних 
роботах, 
підготовці  
підручників та 
навчальних 
посібників. 
 
Під 
керівництвом 
викладача 
кафедри 
приймати 
участь у 
розробленні 
методичних 
посібників з 
відповідних 
видів 
навчальних 
занять, 
організації і 
плануванні 
методичного і 
технічного їх 
забезпечення. 
 
Брати участь 
під наглядом 
викладача 



кафедри в 
залученні 
студентів до 
виконання 
окремих 
завдань за 
науково-
дослідними 
роботами 
кафедри. 
 
Приймати 
участь під 
керівництвом 
викладача, 
доцента чи 
професора 
кафедри у 
підготовці 
науково-
методичних 
матеріалів, 
документації, 
готувати власні 
публікації. 

Приймати 
під наглядом 
викладача чи 
доцента 
кафедри  
участь у 
проведенні  
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів . 

Інструмента
рії, методи 
та 
процедури 
внутрішньог
о та 
зовнішнього 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
 
Стандарти 
вищої 
освіти, 
професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання . 

Приймати 
участь у 
контролі 
самостійної 
роботи 
студентів, 
аналізі  їхньої 
успішності. 
 
Контролювати 
виконання 
студентами 
вимог охорони 
праці та техніки 
безпеки 
життєдіяльності
. 
 
Приймати під 
наглядом 
викладача чи 
доцента 
кафедри  участь 
у проведенні  
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 



шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, екзаменів 
тощо. 

Приймати 
участь   у 
засіданнях 
кафедри, 
факультету 
(інституту в 
структурі 
навчального 
закладу), 
популяризув
ати  під 
наглядом 
викладача чи 
доцента 
кафедри  
власні та 
колективні 
результати 
науково-
педагогічної 
та наукової 
роботи  

Порядок та 
вимоги до 
підготовки 
до друку та 
написання 
наукових та 
інших 
спеціальних 
публікацій. 
 
Основи 
риторики та 
лекторської 
майстерност
і. 
 
Графік, 
плани та 
зміст 
відповідних 
заходів. 
 

Приймати 
участь у 
популяризації  
під наглядом 
викладача чи 
доцента 
кафедри  
власних та 
колективних 
результатів 
науково-
педагогічної та 
наукової роботи 
шляхом їх 
презентації на 
семінарах, 
конференціях, 
круглих столах, 
підготовки 
публікацій у 
наукових, 
педагогічних та 
спеціалізованих 
виданнях. 
 
Приймати 
участь   у 
засіданнях 
кафедри, 
факультету 
(інституту в 
структурі 
навчального 
закладу). 
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Методи
ст у 
заклада
х освіти. 

Методист  
Методист 
закладу 
вищої освіти 
Методист 
заочних 
шкіл і 
відділень 
Методист з 
дошкільної 
освіти 
Вихователь-
методист 

Приймати 
участь у 
вивченні та 
консультува
нні педагогів 
з питань 
методів та 
змісту 
навчання, 
навчальним 
курсам та 
навчальним 
посібникам. 

Закони 
України та 
нормативно-
правові 
акти, що 
регламенту
ють освітню 
діяльність. 
 
 Принципи 
дидактики. 
 
Основи 
педагогіки. 
 

Приймати 
участь у 
наданні 
учителям та 
викладачам 
послуг з 
підвищення 
кваліфікації, 
різноманітних 
консультаційни
х послуг із 
методів 
навчання. 
 

3.30-  
3.62 
МЗП 



Інструктор-
льотчик-
методист 
Консультант 
з питань 
здорового 
способу 
життя 
Методист з 
економічної 
освіти 
Методист з 
фізичної 
культури 
 
 

Принципи 
методичного 
забезпеченн
я 
навчального 
предмету 
(дисципліни
).  

Організовувати 
та проводити 
семінари і 
конференції для 
навчання 
учителів та 
викладачів 
новим методам 
навчання, 
обміну 
досвідом тощо. 

Провіряти 
педагогічно-
методичну 
роботу (та її 
результати) 
учителів 
шкіл, 
викладачів 
та майстрів 
(інструкторі
в) 
професійної 
освіти, 
закладів 
загальної 
середньої, 
професійної 
освіти в 
цілому, 
вищих 
навчальних 
закладів та 
надавати 
рекомендації 
щодо її 
покращення. 

Систему 
організації 
освітнього 
процесу в 
закладі 
освіти. 
 
Методику 
виявлення, 
узагальненн
я і 
поширення 
ефективних 
форм і 
методів 
педагогічної 
та науково-
педагогічної 
роботи. 

Оцінювати та 
консультувати  
представників 
зацікавлених 
сторін стосовно 
змісту 
навчальних 
програм та 
курсів, методам 
оцінювання 
результатів 
навчання, 
застосування на 
практиці 
методичних та 
методологічних 
матеріалів 
педагогічного 
та/чи науково-
педагогічного 
спрямування. 



Приймати 
участь у 
розробленні  
та/чи 
покращенні 
навчальних 
планів та 
програм, 
методичних 
підходів та 
рекомендаці
й з 
викладання 
та інших 
посібників з 
різноманітни
х аспектів 
освіти, в 
тому числі 
професійног
о навчання. 
 

Принципи і 
порядок 
розроблення 
навчально-
програмної 
документаці
ї, 
навчальних 
планів за 
спеціальнос
тями, 
навчальних 
програм, 
типових 
переліків 
навчального 
устаткуванн
я і іншої 
навчально-
методичної 
документаці
ї. 
 
Сучасні 

Розроблювати 
структуру, зміст 
та завдання 
нових 
навчальних 
програм та 
курсів. 
 
Приймати 
участь у 
розробленні, 
апробації, 
консультуванні 
та 
запровадженні 
на практиці 
нових, у тому 
числі, 
аудіовізуальних  
посібників та 
інших засобів 
навчання. 
Документувати 
розроблені у 

Приймати 
участь у 
періодичном
у 
інспектуванн
і закладів 
освіти, 
обговорюват
и з їх 
адміністраці
єю і 
педагогічни
ми (науково-
педагогічни
ми) 
колективами 
питань, 
пов’язаних з 
освітніми 
програмами, 
методами та 
засобами  
навчання 
тощо. 

Принципи 
організації і 
зміст роботи 
методичних 
об'єднань 
учителів чи 
викладачів. 
 
 Принципи 
систематиза
ції 
методичних 
і 
інформаційн
их 
матеріалів. 
 
Основні 
вимоги до 
аудіовізуаль
них і 
інтерактивн
их засобів 
навчання. 
 
Порядок та 
процедура 

і

Відвідувати 
відкриті 
(показові, 
пробні, 
експерименталь
ні) заняття  для 
ознайомлення 
та оцінювання 
їх проведення  
та оцінювання 
академічних 
результатів 
вчителем 
(викладачем).   
Готувати звіти 
та рекомендації 
для керівництва 
закладів освіти 
стосовно 
можливих змін 
до навчальних 
планів, методів 
та змісту 
навчання тощо.   
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Вчитель 
закладу 
загально
ї 
середнь
ої освіти 
 

Вчитель 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти 
Вчитель 
початкової 
освіти вищої 
категорії 
 

Готувати та  
викладати 
один чи 
декілька 
предметів 
загальної 
середньої 
освіти за 
виключення
м занять, 
направлених 
на 
підготовку 
учнів до 
працевлашту
вання за 
окремими 
робітничими 
професіями 
чи посадами 
офісних 
(конторськи
х) 
службовців. 

Джерела 
навчально-
методичної 
літератури 
для вчителя, 
у тому числі 
й інтернет-
сайти (сайт 
МОН 
України, 
Національно
ї 
електронної 
платформи,  
сайти 
освітянськи
х проектів, 
видавництв, 
електронні 
платформи 
для вчителя, 
електронні 
бібліотеки 
тощо). 
 
Нормативні 
документи, 
що 
регламенту
ють 
діяльність 
учителя 
початкової 
школи 
(Державний 
стандарт 
загальної 
середньої 
освіти, 
Типові 
освітні 
програми, 
освітні 
програми, 
Базовий 
навчальний 
план, 
Типовий 
навчальний 
план, 
критерії 
оцінювання 
навчальних 

Організовувати 
та планувати 
освітній процес, 
забезпечувати 
виконання 
навчальних 
програм за 
певним 
предметом 
(дисципліною) 
у відповідності 
до навчального 
плану та 
графіка 
навчально-
виховного 
процесу.  
 
Здійснювати 
навчання та 
виховання учнів 
з урахуванням  
психологічних 
та фізіологічних 
особливостей їх 
розвитку і 
специфіки 
навчального 
предмета. 
 
 Забезпечувати 
в ході 
освітнього 
процесу 
соціалізацію, 
формування 
загальної 
культури 
особистості, 
дотримання 
норм і правил 
техніки 
безпеки.  
 
Проводити 
заняття за 
одним або 
декільком 
предметам з 
метою освітньої 
підготовки 
учнів.  
 

3.30-  
3.62 
МЗП 



досягнень 
тощо). 
 
Посадові 
завдання та 
обов’язки 
фахівців, які 
можуть 
допомогти у 
плануванні 
та 
організації 
педагогічни
х впливів, 
виходячи з 
особливосте
й класу 
та/або 
індивідуаль
них 
особливосте
й учнів. 
 
Ознаки, які 
характеризу
ють стан та 
результати 
процесу 
навчання 
освітніх 
галузей, що 
визначені 
Державним 
стандартом 
загальної 
середньої 
освіти учнів 
класу/окрем
ого учня.  
 
Методи, 
форми й 
засоби 
навчання та 
забезпеченн
я взаємодії 
учнів під час 
освітнього 
процесу. 
 
Методики 
навчання 
освітніх 
галузей, 

Використовуват
и різноманітні 
ефективні 
форми, 
прийоми й 
методи та 
засоби 
навчання.  
 
Проводити 
індивідуальні 
заняття з 
учнями, 
організовувати 
та 
контролювати 
їхню 
самостійну 
роботу.  
 
Аналізувати 
результати 
засвоєння 
учнями 
навчального 
матеріалу з 
предмета, 
самостійну 
діяльність 
учнів, у тому 
числі 
дослідницьку.  
 
Координувати 
роботу учнів із 
освоєння 
освітніх 
стандартів і 
програм з 
предмета, що 
викладається, 
взаємодію учнів 
між собою під 
час уроків і 
позакласних 
заходів, 
дотримання 
учнями під час 
занять техніки 
безпеки.  
 
Здійснювати 
систематичний 
контроль якості 



визначених 
Державним 
стандартом 
загальної 
середньої  
освіти. 

знань учнів і 
виконання ними 
домашніх 
завдань. 
Готувати класні 
кімнати, 
кабінети, 
необхідні 
засоби та 
методи 
навчання для 
проведення 
уроків, у тому 
числі в 
залежності від 
індивідуальних 
потреб та 
можливостей 
учнів. 
 
Розроблювати 
та вносити 
зміни до 
навчальних 
програм, курсів, 
відповідно до 
вимог освітніх 
програм. 
 
Планувати, 
організовувати 
та залучати 
учнів до участі 
у класних та/чи 
загальношкільн
их заходах 
(спортивні 
змагання, 
предметні 
олімпіади, 
екскурсії, 
концерти тощо). 
 
 



Визначати та 
застосовуват
и на 
практиці 
правила 
поведінки та 
процедури 
для 
підтримуван
ня на 
належному 
рівні 
дисципліни 
серед учнів 
та в 
освітньому 
середовищі. 
 

Вимоги 
техніки 
безпеки 
протипожеж
ної, санітарії 
та гігієни на 
заняттях, 
перервах та 
під час 
позаурочних 
заходів. 
 
Вимоги до 
створення 
здоров’я 
збережуваль
ного 
освітнього 
середовища. 
 
Ознаки 
психологічн
о 
комфортних 
та 
толерантних 
умов 
освітнього 
процесу. 
 
Вимоги до 
змістового 
наповнення 
освітнього 
середовища, 
яке сприяє 
підвищенню 
ефективност
і освітнього 
процесу. 
 
Норми та 
правила 
поведінки 
учасників 
освітнього 
процесу у 
закладі 
освіти. 
Цінності та 
традиції 
закладу 
освіти. 
 

Створювати 
безпечні, 
психологічно 
комфортні та 
толерантні 
умови 
освітнього 
процесу з 
дотриманням 
норм 
протипожежної 
безпеки, 
шкільних 
санітарно - 
гігієнічних 
норм, наявності 
засобів 
пожежогасіння, 
аптечки, 
індивідуальних 
засобів 
звукового 
інформування 
про небезпеку 
тощо. 
 
Створювати 
здоров’я 
збережувальне 
освітнє 
середовище, 
зорієнтоване на 
особистісний, 
творчий і 
духовний 
розвиток учнів. 
 
Наповнювати 
змістовно 
освітнє 
середовище 
відповідно до 
вимог 
Державного 
стандарту 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Зберігати, 
дотримуватися 
та розвивати 
встановлені в 
закладі 



Індивідуаль
ні потреби 
учнів у 
пізнавальній 
сфері, у 
сфері 
особистісног
о та 
фізичного 
розвитку. 

дошкільної 
освіти правила, 
цінності та 
традиції. 
 
Ураховувати 
при створенні 
освітнього 
середовища 
індивідуальні 
потреби учнів, в 
тому числі 
обдарованих 
дітей, дітей, які 
мають особливі 
освітні потреби. 
 
Підтримувати 
зв’язки з 
батьками 
(особами, що їх 
заміщують), 
надавати їм 
консультативну 
педагогічну 
допомогу з 
питань освіти, 
виховання, 
поведінки, 
фізичного й 
психічного 
розвитку їх 
дітей.  
 
Сприяє 
формуванню в 
учнів поваги до 
принципів 
загальнолюдськ
ої моралі, 
батьків, 
культурно-
національних, 
духовних, 
історичних 
цінностей 
України, 
дбайливе 
ставлення до 
навколишнього 
середовища. 
 
Дотримуватися  
педагогічної 



етики, поважати 
гідність учнів, 
захищати їх від 
будь-яких форм 
фізичного або 
психічного 
насильства. 
 
Запобігає 
шкідливим 
звичкам, 
пропагувати 
здоровий спосіб 
життя.  
 
Вимагати від 
учнів 
дотримання 
статуту закладу 
освіти. 

Готувати 
засоби та 
критерії 
оцінювання, 
в тому числі 
контрольні 
роботи, 
іспити, тести 
тощо, 
контролюват
и  та 
оцінювати 
успішність і 
поведінку 
учнів, 
проводити 
аналіз 
результатів 
навчання, 
вносити 
корективи, в 
тому числі 
до

Інструмента
рії, методи 
та 
процедури 
внутрішньог
о 
оцінювання 
результатів 
навчання 
учнів. 
 
 
Стандарти 
загальної 
середньої 
освіти, 
професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання 
(для

Проводити 
контрольно-
оцінювальну 
діяльність в 
навчальному 
процесі з 
використанням 
сучасних 
способів 
оцінювання в 
умовах 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
(ведення 
електронних 
форм 
документації, в 
тому числі 
електронного 
журналу і 
щоденників 
учнів)



  Готувати звіти 
про результати 
навчання, 
поведінку та 
виховну роботу 
з  учнями, 
виносити їх на 
обговорення та 
консультування  
з 
адміністрацією, 
колегами, 
профільними 
фахівцями, 
батьками 
(особами, що їх 
заміщують), а 
також 
ознайомлювати 
з ними учнів. 

Приймати 
участь у 
проведенні 
загальношкі
льних 
засідань, 
зборів, 
постійно 
підвищувати 
кваліфікацію
, 
застосовуват
и рефлексію 
та 
популяризув
ати 
результати 
власної 
роботи 
тощо. 

Ціннісні 
орієнтації 
вчителя 
закладу 
освіти. 
 
Ознаки 
педагогічног
о мислення. 
 
Професійно 
вагомі 
особистісні 
якості 
педагога 
(рефлексія, 
гнучкість, 
емпатія, 
відкритість, 
товариськіст
ь, емоційна 
привабливіс
ть)

Усвідомлювати 
свою роль як 
педагога 
початкової 
освіти, систему 
цінностей, мету 
та завдання 
професійної 
діяльності 
вчителя. 
 
Аналіз власної 
професійної 
діяльності щодо 
реалізації 
поставлених 
цілей та 
завдань. 
 
Визначати 
сильні і слабкі 
сторони власної 
педагогічної



 Сутність 
самооцінюва
ння 
педагога. 
 
Професійні 
компетентно
сті вчителя 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Можливості 
професійног
о розвитку 
вчителя 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Інноваційні 
підходи до 
освітнього 
процесу. 

Усвідомлювати 
потребу в 
саморозвитку з 
метою набуття 
додаткових  
професійних 
компетентносте
й. 
 
Планувати 
заходи щодо 
досягнення 
власних цілей 
щодо 
професійного 
розвитку. 
 
Брати участь у 
роботі творчих 
груп, 
методичних 
об’єднань 
вчителів. 
 
Використовуват
и в роботі 
інновації в

     Правила 
трудового 
розпорядку, 
тривалість 
та розподіл 
робочого 
часу та часу 
відпочинку. 
 
Положення 
Галузевої 
угоди,  
колективног
о договору в 
закладі 
освіти. 
 
Ознаки 
фізичного, 
психічного 
та 
духовного 
комфорту 
вчителя. 
 
Сутність та 
ознаки,

Відстежувати 
власний 
фізичний, 
психічний 
(інтелектуальни
й та емоційний) 
духовний 
(моральний), 
соціальний 
стан, 
намагатися 
досягнення їх 
рівноваги 
шляхом 
оптимізації 
витрат робочого 
часу і енергії. 
 
Приймати 
участь у 
проведенні  
педагогічних 
досліджень 
відповідного 
спрямування у 
закладі освіти. 

 



    Оцінювати 
роботу 
вчителів 
початкової 
школи 

Професійни
й стандарт 
на посаду 
«Вчитель 
початкових 
класів 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти». 
 
Мету, 
завдання та 
вимоги до 
експертизи 
навчальних 
матеріалів, 
підручників, 
навчальних 
посібників 
тощо. 
 
Складники 
експертного 
висновку та 
методичні 
рекомендаці
ї для їх 
реалізації. 
 
 
Функції та 

Аналізувати 
професійну 
діяльність та 
результати 
роботи вчителів 
початкових 
класів закладів 
загальної 
середньої 
освіти. 
 
Оцінювати 
результати 
освітньої 
діяльності 
вчителів 
початкових 
класів закладів 
загальної 
середньої 
освіти. 

 
Проводити 
експертизу 
навчальних 
матеріалів, 
методичних 
розробок, 
підручників, 
навчальних 
посібників 
тощо. 
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Профе-
сіонал у 
галузі 
особлив
ої та 
інклюзи
вної 
освіти 

Викладач із 
соціальної 
педагогіки 
Вихователь 
соціальний 
по роботі з 
дітьми-
інвалідами 
Вчитель з 
корекційної 
освіти 
Вчитель-
дефектолог 
Вчитель-
логопед 
Інструктор 
слухового 
кабінету 
Консультант 
психолого-
медико-

Консультува
ти фахівців у 
галузі 
особливої та 
інклюзивної 
освіти щодо 
застосування 
(урахування) 
спеціальних 
та 
специфічних 
методів та 
засобів 
навчання. 

Теорію і 
практику 
корекційно-
реабілітацій
них процесів 
та розвитку 
дітей/учнів. 
 
Сучасні 
досягнення 
науки та 
практики у 
відповідних 
галузях 
реабілітації. 

Консультувати 
фахівців у 
галузі особливої 
та інклюзивної 
освіти щодо 
застосування 
(урахування) 
спеціальних та 
специфічних 
методів та 
засобів 
навчання. 

3.30-  
3.62 
МЗП 

Організовув
ати роботу 
та 
безпосередн
ьо  
оцінювати 

Нормативно 
правові акти 
з питань 
навчання і 
виховання 
дітей/учнів з 
особливими 

Приймати 
участь у 
розробленні 
поведінкових 
процедур та 
критеріїв, 
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педагогічної 
консультації 
Консультант 
центральної 
психолого-
медико-
педагогічної 
консультації 
Педагог 
соціальний 
Перекладач-
дактилолог  
закладів 
освіти 
 

можливості 
та 
обмеження  
учнів, 
слухачів  і 
студентів  до 
навчання, 
виходячи з 
порушень та 
вад 
(нозологій) 
їхнього  
емоційного, 
фізичного, 
соціального 
та 
розумового  
стану, 
незвичайних 
розумових 
здібностей 
тощо. 

освітніми 
потребами. 
 
Основи 
законодавст
ва про  
працю, 
охорону 
здоров’я, 
соціальне 
забезпеченн
я. 
 
Цілі, 
принципи 
реабілітації 
дітей/учнів, 
зміст їх 
навчання та 
виховання. 

безпосередньо 
визначати та 
застосовувати 
правила  
поведінки, 
практики  та 
процедури, 
необхідні  для 
підтримання 
безпеки та 
порядку серед 
різних 
категорій учнів, 
студентів та 
слухачів.  

 

Організовув
ати 
навчальний 
процес в 
цілому та 
безпосередн
ьо надавати 
практичні 
навички 
самообслуго
вування  та  
послуги 
первинного 
супроводу 
учням, 
студентам та 
слухачам з 
порушенням 
зору, слуху 
тощо. 

Загальні та 
спеціальні 
психолого-
педагогічні 
дисципліни. 
 
Правила 
використанн
я технічних 
засобів та 
обладнання 
навчальних 
кабінетів, 
класів, 
спортивних 
та ігрових 
залів, 
спеціалізова
них 
приміщень, 
які створено 
для 
реабілітацій
ної, 
корекційної 
та іншої 
спеціалізова
ної  роботи. 

Організовувати 
та стимулювати  
розвиток  у 
відповідних 
категорій учнів, 
студентів та 
слухачів  
впевненості в 
собі, 
загальносуспіль
них інтересів, 
ключових 
компетентносте
й, здібностей, 
навичок і 
координації 
руху. 

Організовув
ати 

Основи 
роботи з 

Сприяти 
розвитку в 



взаємодію та 
безпосередн
ьо 
взаємодіяти 
з іншими 
профільними 
фахівцями, 
колегами, 
батьками 
(особами, 
що їх 
заміщують) 
та службами. 

  

громадськіст
ю та сім’єю. 
 
Етичні 
норми і 
правила 
організації 
навчання та 
виховання 
дітей/учнів. 
 
Психолого-
педагогічні 
дисципліни. 
Норми та 
правила 
ведення 
педагогічної 
документаці
ї. 
 
Сучасні 
досягнення 
науки і 
практики у 
галузі 
педагогіки. 
 
Рівні 
адаптації 
навчального 
та фізичного 
навантаженн
я. 

закладі освіти 
інклюзивної 
освіти, 
ліквідації 
бар’єрів до 
навчання осіб з 
особливими 
потребами. 
 
Готувати та 
вести 
індивідуальну 
та іншу 
документацію, 
звіти, 
рекомендації та 
висновки 
стосовно 
успішності  
кожного учня 
(студента, 
слухача) з 
особливими 
потребами. 
 
Складати 
спільно із 
зацікавленими 
сторонами 
плани  та 
графіки занять, 
узгоджувати 
введення 
додаткових 
індивідуальних 
занять  чи 
зменшення 
загального 
навчального 
навантаження 
для відповідної 
категорії учнів, 
студентів та 
слухачів, 
виходячи з їхніх 
потреб та 
можливостей. 

Оцінювати 
результати 
навчання та 
поведінки 
кожного 
представник
а цієї 

Особливості 
розвитку 
дітей/учнів з 
особливими 
освітніми 
потребами 
різного віку. 

Самостійно 
оцінювати 
результати 
навчання та 
поведінки 
кожного 
представника 



категорії 
осіб, що 
навчаються, 
з наданням 
їм, їхнім 
батькам 
(особам, що 
їх 
заміщують), 
профільним 
фахівцям та 
колегам 
відповідних 
консультацій 
та 
пропозицій. 

 
Ефективні 
методи, 
форми та 
прийоми 
роботи з 
дітьми, 
застосовуюч
и 
індивідуаль
ний та 
диференційо
ваний 
підхід. 
 
Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Інструмента
рії та 
порядок 
проведення 
оцінювання 
дітей/учнів. 

відповідної 
категорії осіб, 
що навчаються, 
з наданням їм, 
їхнім батькам 
(особам, що їх 
заміщують), 
профільним 
фахівцям та 
колегам 
відповідних 
консультацій та 
пропозицій. 
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Виклада
ч 
закладу 
професі
йної 
(професі
йно-
технічн
ої) чи 
фахової  
передви
щої 
освіти. 

Викладач 
закладу 
професійної 
(професійно
-технічної) 
освіти. 
Викладач 
закладу   
передвищої 
освіти. 

Готувати та 
викладати 
професійні 
та/чи 
спеціальні 
предмети у 
закладі  
професійної 
(професійно-
технічної) чи 
фахової  
передвищої 
освіти, 
слухачам із 
числа 
дорослого 
населення, 
учням 
профільної 
загальної 
середньої 
школи та 
іншим 
користувача
м цих 
освітніх 
послуг. 

Закон 
України 
«Про 
професійно-
технічну 
освіту». 
 
Освітні 
програми з 
виробничого 
навчання. 
 
 Технологію 
виробництва 
за профілем 
навчання. 
 
 Основи 
педагогіки, 
психології. 
 
Методики 
професійног
о навчання. 
 
Методи 
розвитку 
майстерност

Готувати звіти, 
інші документи 
(наприклад, 
табелі 
успішності, 
відомості про 
відвідування 
занять, 
характеристика 
навчального 
процесу тощо). 
 
Навчати  
умінням та 
навичкам, 
необхідним для 
виконання  
відповідних 
професійних  
(трудових) 
функцій і 
операцій (дій), в 
тому числі із 
застосуванням 
спеціальних 
засобів та 
предметів 

3.62-
3.99 



і, 
розвиваючог
о навчання, 
реалізації 
компетентні
сного 
підходу. 
 
Основи 
роботи з 
персональни
м 
комп'ютеро
м 
(текстовими 
редакторами
, 
електронни
ми 
таблицями), 
електронно
ю поштою, і 
браузером 
тощо. 
 

трудової 
діяльності. 
 
Розроблювати 
проекти 
навчальних 
планів та 
програм, 
методичних 
підходів та 
рекомендацій, 
засобів 
оцінювання 
тощо. 
 
Підтримувати 
зв’язки з 
підприємствами 
та установами з 
питань 
виробничої 
практики учнів, 
організовувати і 
контролювати її 
проходження.  
 
Організовувати 
роботу зі 
сприяння 
працевлаштува
нню 
випускників. 
 
Контролювати 
здійснення 
окремих заходів 
щодо 
організації 
виховної 
роботи з 
учнями. 
 
Приймати 
участь в 
оцінюванні та 
визнанні 
результатів 
навчання 
працівників, 
отриманих 
шляхом 
неформальної 
освіти. 
 



Надавати 
освітні послуги 
працівникам 
підприємств 
шляхом участі в 
діяльності 
навчально-
виробничих 
(курсових) 
комбінатів 
(центрів, інших 
підрозділів). 
 
Консультувати 
(надавати 
освітні послуги) 
працівників чи 
інші категорії 
дорослого 
населення щодо 
отримання 
ними 
додаткових (чи 
тих, що бракує) 
часткових 
професійних 
та/чи освітніх 
компетентносте
й. 
 

Надавати 
загальні та 
професійні 
знання, 
сприяти 
досягненню 
навичок та 
умінь учнів, 
студентів та 
слухачів на 
рівні, 
достатньому 
для їхнього 
працевлашту
вання за 
фахом 
(професією) 
чи 
подальшого 
навчання з 
метою 
отримання 
більш 
високих

Основи 
педагогіки, 
психології 
та вікової 
фізіології. 
 
Правила 
внутрішньог
о трудового 
розпорядку, 
та вимоги 
правил з 
охорони 
праці та 
протипожеж
ної безпеки. 
 
Закони 
України: 
«Про 
освіту», 
«Про 
професійно-
технічну

Визначати 
навчальні 
потреби учнів, 
студентів та 
слухачів, 
взаємодіяти із 
представниками  
профільних 
підприємств та 
видів 
економічної 
діяльності для 
збалансування 
попиту та 
пропозиції на 
відповідні 
професійні  
кваліфікації в 
регіоні. 
 
 



Спостерігати 
за роботою 
учнів, 
студентів та 
слухачів, її 
результатам
и та 
оцінювати 
рівень 
засвоєння 
відповідних 
загальних і 
професійних 
компетентно
стей, 
здійснювати 
зворотній 
зв’язок із 
ними, 
вносити 
відповідні 
корективи до 
навчального 
процесу та 
надавати 
необхідні

Інструмента
рії та 
методику 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Профільні 
професійні 
та освітні 
стандарти. 
 
Стандарти 
оцінювання 
результатів 
професійног
о навчання. 

Проводити 
усне, письмове 
чи виробниче 
випробування 
учнів, студентів 
ти слухачів для 
визначення 
їхнього 
фактичного 
рівня знань, 
умінь, навичок, 
оцінювання 
ефективності та 
результативнос
ті навчання  та 
загального 
рівня 
професійної 
компетентності. 
 
 



Наглядати за 
індивідуальн
ими чи 
груповим 
процесами, 
виробничою 
практикою, в 
тому числі 
навчанням 
на робочому 
місці, 
лабораторни
ми роботами 
та іншими 
формами 
практичної 
підготовки, 
застосовуват
и такі 
форми, як 
наставництв
о, корекційні 
курси, 
навчання без 
відриву від 
виробництва 
тощо. 

Основи 
педагогіки, 
психології 
та вікової 
фізіології. 
 
Правила 
внутрішньог
о трудового 
розпорядку, 
та вимоги 
правил з 
охорони 
праці та 
протипожеж
ної безпеки. 
 
Закони 
України: 
«Про 
освіту», 
«Про 
професійно-
технічну 
освіту», 
«про 
професійний 
розвиток 
працівників
». 
 
 

Навчати  учнів, 
студентів та 
слухачів  
використанню 
устаткування, 
обладнання, 
інструментів та 
інших 
предметів і 
засобів праці, 
наглядати за 
ними стосовно 
дотримання 
правил охорони 
праці та техніки 
безпеки  з 
метою 
профілактики 
випадків 
травматизму. 
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Виклада
ч у 
сфері 
культур
и та 
мистецт
ва. 

Викладач 
театральних 
дисциплін. 
Викладач 
хореографіч
них 
дисциплін. 
Викладач 
хорових 
дисциплін. 
Викладач-
інструмента
ліст 
(народних, 
духових, 
спеціальних 
інструментів
). 

Навчати 
учнів, 
студентів та 
інших 
зацікавлених 
осіб 
практиці та  
теорії  
різних видів 
мистецтва. 

  

Сучасні 
освітні 
мистецькі 
технології, 
досягнення 
світової і 
вітчизняної  
культури за 
її видами. 
 
Індивідуаль
ні 
особливості 
розвитку 
учнів та 
студентів, їх 
мистецького 
сприйняття, 
емоцій, 
моторики і 
творчих 
можливосте
й осіб 
різного віку. 
 
Витвори 
мистецтва за 
різними 
його видами 
та 
репертуар, 
найбільш 
прийнятні 
для 
навчання 
осіб 
відповідних 
вікових 
категорій. 

Навчати учнів, 
студентів та 
інших 
зацікавлених 
осіб практиці та  
теорії  
виконання 
танців, 
акторській 
майстерності, 
візуальним та 
іншим видам 
мистецтва 
шляхом 
формальної та 
неформальної 
освіти. 

Консультувати 
клієнтів під час 
їхнього 
інформального 
навчання у 
сфері 
мистецтва.. 

3.63-
3.99 
МЗП 

Здійснювати 
розвиток 
творчих 
здібностей 
та емоційної 
сфери, 
творчої 
діяльності 
вихованців.  

Методи  
виявлення та 
оцінювання 
творчих 
здібностей в 
осіб, що 
навчаються. 
 
Методи та 
порядок 
взаємодії із 
заінтересова
ними 
сторонами 

Формувати 
естетичний 
смак учнів та 
студентів, 
використовуюч
и різні види і 
форми 
організації 
мистецької 
діяльності.  
 
Координувати  
роботу 
педагогічного 
персоналу та 



батьків (осіб, 
які їх 
замінюють) з 
питань 
мистецького 
виховання 
дітей, визначати  
напрями їх 
участі у 
розвитку 
мистецьких 
здібностей з 
урахуванням 
індивідуальних 
і вікових 
особливостей 
вихованців, а 
також їх 
творчих 
здібностей. 

Приймати 
участь у 
плануванні, 
розробці  та 
втіленні на 
практиці  
мистецьких  
освіт-   ніх 
програм. 

Відповідні 
стандарти 
освіти, 
професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання. 

Приймати 
участь у 
плануванні, 
розробці  та 
втіленні на 
практиці  
мистецьких  
освітніх 
програм. 
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Інспект
ор 
закладу 
освіти 

Інспектор 
закладу 
вищої освіти 
Інспектор 
закладу 
професійної 
(професійно
-технічної) 
освіти 
Інспектор 
закладу 
фахової 
передвищої 
освіти 
Інспектор 
загальних 
середніх та 
спеціалізова
них закладів 
освіти 
Інспектор з 
дошкільного 
виховання, 

Проводити 
моніторинг 
діяльності 
закладів 
освіти. 

Методику 
проведення 
моніторингу 
діяльності 
закладів 
освіти. 
 
Порядок та 
процедуру 
проведення 
відповідних 
моніторинго
вих 
обстежень. 

Проводити 
моніторинг 
діяльності 
закладів освіти 
за широким 
спектром 
статистичних 
показників, у 
тому числі в 
регіональному, 
освітньо-
галузевому та 
категоріальном
у розрізах із 
визначенням 
тенденцій, 
особливостей та 
рекомендацій 
щодо 
подальшої 
роботи на 
середньостроко
ву перспективу. 

3.63-
3.99 
МЗП 



позашкільно
ї роботи 
Інспектор з 
навчальної, 
виховної, 
методичної 
роботи, 
виробничого 
навчання і 
початкової 
військової 
підготовки 
Інспектор з 
охорони 
дитинства 
 

Проводити 
поточні, 
вибіркові 
перевірки та 
експрес- 
перевірки 
закладів 
освіти. 

Порядок та 
терміни 
проведення 
перевірок 
закладів 
діяльності за 
їх 
(перевірок) 
типами. 

Проводити 
поточні, 
вибіркові 
перевірки та 
експрес- 
перевірки 
результатів 
навчання учнів, 
студентів та 
слухачів, 
результатів 
роботи 
вчителів/ 
викладачів, 
діяльності 
(освітньої, 
економічної, 
господарсько-
фінансової, 
виховної, 
соціально-
трудових 
відносин тощо)  
закладів освіти 
з наданням 
відповідних 
зауважень та 
пропозицій для 
їх (результатів) 
покращення. 

Консультува
ти 
відповідальн
их осіб та 
заінтересова
них 
працівників 
закладів 
освіти щодо 
широкого 
спектру 
питань із 
забезпечення 
його 
ефективної 
діяльності. 

Коментарі 
до останніх 
змін та 
доповнень 
до чинного 
законодавст
ва 
відповідного 
спрямування
. 
 
Основи 
трудового, 
податкового, 
господарськ
ого. 
бюджетного, 
освітнього 
законодавст
ва. 

Надавати 
консультації 
відповідальним 
осам та 
заінтересовани
м працівникам  
щодо 
імплементації 
на практиці 
змін у  
профільних 
законодавчих 
актах, 
нормативних 
документах 
внутрішнього 
(за видом 
економічної 
діяльності) 
спрямування, 
застосування 
інноваційних 
методів, засобів 
навчання, 



освітнього 
менеджменту, 
направлених на 
покращення 
діяльності 
провайдерів 
освітніх послуг. 

17 Профе-
сіонал у 
галузі 
освіти, 
не 
класифі
ко-
ваний в 
іншому 
місці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організатор 
позакласної 
та 
позашкільно
ї виховної 
роботи з 
дітьми 
Педагог-
валеолог 
Педагог-
організатор 
Лектор 
Інженер-
інструктор 
біолокацій 
Інструктор з 
праці 
Інструктор 
навчально-
тренувально
го центру 
Інструктор-
пілот 
(льотчик)  
Штурман-
інструктор 
Керівник 
секції 
спортивного 
напряму 

Надавати 
індивідуальн
і чи 
колективні 
приватні, в 
тому числі 
репетиторсь
кі послуги 
дітям та 
дорослому 
населенню з 
додаткових 
предметів та 
курсів, з 
предметів, за  
якими 
навчаються 
учні для їх 

Сучасні 
досягнення 
науки і 
практики у 
галузі 
педагогіки. 
 
Законодавчо
-нормативну 
базу щодо 
навчання 
осіб, у тому 
числі 
дорослого 
населення. 
 
Відповідні 
професійні, 

Приймати 
участь у 
навчанні 
мистецтву, в 
тому числі 
практиці, теорії 
та виконанню 
музики, 
акторській 
майстерності, 
танцям, 
візуальним та 
іншим видам 
мистецтва. 
 
Додатково 
викладати 
іноземну мову  

Навчати 
дисциплінам 
та 
предметам, 
які виходять 
за межі 
освітніх 
програм. 
 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
Інструмента
рії та 
порядок 
проведення 
оцінювання 
дітей/учнів. 
Відповідні 
професійні, 
освітні 

Навчати 
мистецтву, в 
тому числі 
практиці, теорії 
та виконанню 
музики, 
акторській 
майстерності, 
танцям, 
візуальним та 
іншим видам 
мистецтва. 
 
Н



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механік-
наставник 
Андрагог 
Викладач – 
стажист 
Т’ютор (за 
видами, 
формами та 
складникам
и освіти) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готувати 
клієнтів до 
подальшого 
навчання, 
мотивувати 
їх до 
використанн
я всіх 
можливосте
й та ресурсів 
для 
виконання 
складних 
освітніх 
завдань, 
досягнення

 Проводити: 
консультування 
клієнтів щодо 
розподілу 
завдань і робіт, 
виходячи з 
рівня здатності 
особи до 
відповідного 
навчання; 
незалежне 
оцінювання 
рівня їхньої 
компетентності 
; розроблення 
індивідуальнихНадавати 

інші освітні 
послуги, не 
заборонені 
законодавств
ом, 
наприклад, 
незалежне 
оцінювання 
рівня їхньої 
компетентно
сті , 
розроблення 
індивідуальн
их 
траєкторій 
навчання; 
додаткова 
підготовка 
до різних 
форм 
оцінювання 
результатів 
навчання 
(іспити, 
тести, 
контрольні 
роботи, 
сертифікація
, атестація 
тощо) та 
інше. 
 

Теорію і 
методи 
управління 
освітніми 
системами. 
 
Порядок 
підготовки 
навчальних 
планів. 
 

Надавати 
профорієнтацій
ні послуги, 
послуги із 
професійного 
відбору, 
добору, 
адаптації, 
реабілітації, 
мотивації до 
кар’єрного 
зростання та 
його 
планування. 
 
 
 Надавати 
консультаційні 
послуги щодо 
адаптації в 
освітньому 
середовищі, 
профілактики 
та/чи вирішення 
конфліктних 
ситуацій, 
подолання 
особистісних, 
соціальних та 
поведінкових 
проблем, які 
впливають на 
навчальний 
процес тощо. 
 
Визначати 
потреби 
конкретних 
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Виклада
ч 
закладу 
вищої 
освіти 

Викладач 
закладу 
вищої освіти 

Приймати 
участь у 
науково-
дослідних 
роботах, 
підготовці  
підручників 
та 
навчальних 
посібників. 

Закон 
України 
«Про 
наукову та 
науково-
технічну 
діяльність». 
 
Вимоги до 
роботи на 
персональни
х 
комп'ютерах
, інших 
електронно-
цифрових 
пристроях. 
 
Основи 

Приймати 
участь у 
науково-
дослідних 
роботах, 
підготовці  
підручників та 
навчальних 
посібників. 
 
Під 
керівництвом 
професора/ 
доцента 
розроблювати 
методичні 
посібники з 
відповідних 
видів 

Заінтересову
вати 
студентів  до 
активного 
вивчення та 
обговорення 
питань, що 
необхідно 
для 
формування 
у них 
професійних 
знань, умінь 
та навичок. 

Основи 
педагогіки, 
фізіології та 
психології. 
 
 Методику 
професійног
о навчання. 
 
Вітчизняний 
та 
зарубіжний 
досвід 
відповідного 
спрямування
. 
 
Відповідні 
професійні 
стандарти 
та/чи інші 
вимоги 
ринку праці 
до певної

Стимулювати, 
мотивувати та 
налаштовувати 
студентів до 
дискусій, 
незалежних 
роздумів, 
експериментів 
та практичних 
пошуків за 
питаннями, що 
вивчаються та 
обговорюються. 
 
Брати участь у 
виховній роботі 
студентів, в 
організації 
їхньої особистої 
науково-
дослідної 
роботи. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приймати 
участь у 
проведенні 
нагляду та 
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 
шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, 
екзаменів 
тощо. 

Інструмента
рії, методи 
та 
процедури 
внутрішньог
о та 
зовнішнього 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
Стандарти 
вищої 
освіти, 
професійні 
стандарти та 

Приймати 
участь у 
проведенні 
нагляду та 
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 
шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, екзаменів 
тощо. 
 

Приймати 
участь  в 
освітньо-
наукових 
заходах 
закладу 
вищої освіти 
та в 
популяризац
ії особистих 
та 
колективних 
результатів 
роботи. 

Порядок та 
вимоги до 
підготовки 
до друку та 
написання 
наукових та 
інших 
спеціальних 
публікацій. 
 
Основи 
риторики та 
лекторської 
майстерност
і. 
 
Графік, 
плани та 

Приймати 
участь   у 
засіданнях 
кафедри, 
факультету 
(інституту в 
структурі 
навчального 
закладу), 
вчених рад 
тощо. 
 
Популяризуват
и власні та 
колективні 
результати 
науково-
педагогічної та 

Надавати 
профорієнта
ційні 
послуги 
студентам, 
послуги 
слухачам із 
професійног
о відбору, 
добору, 
адаптації, 
реабі- літації 
та 
кар’єрного 
зростання. 
зростання та 

 Закон 
України 
«Про 
зайнятість 
населення». 
 
Закон 
України 
«Про 
професійний 
розвиток 
працівників
». 
 
Основи 
професіологі

Приймати 
участь у 
кафедральних 
заходах щодо 
надання 
профорієнтацій
них послуг 
студентам, 
послуг 
слухачам із 
професійного 
відбору, 
добору, 
адаптації, 
реабілітації та 
кар’єрного 



Надавати 
консультацій
ні послуги 
студентам 
щодо 
адаптації в 
освітньому 
середовищі, 
профілактик
и та/чи 
вирішення 
конфліктних 
ситуацій, 
подолання 
особистісни
х, 
соціальних

Сучасні 
форми і 
методи 
навчання і 
виховання. 
 
Основи 
психології 
та 
конфліктоло
гії. 
 
Основи 
соціальної, 
фізичної та 
психофізіол
огічної

Приймати 
участь у 
наданні 
консультаційни
х послуг 
кафедри 
студентам щодо 
адаптації в 
освітньому 
середовищі, 
профілактики 
та/чи вирішення 
конфліктних 
ситуацій, 
подолання 
особистісних, 
соціальних таМотивувати 

студентів до 
подальшого 
навчання та 
успішного 
працевлашту
вання.  

Професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 
за 
відповідним
и 
спеціальнос
тями та 
професійни
ми 
кваліфікація
ми. 

Приймати 
участь у 
кафедральних 
заходах щодо 
подальшого 
навчання 
студентів, їх 
мотивуванні до 
використання 
всіх 
можливостей та 
ресурсів для 
виконання 
складних 
освітніх 
завдань, 
досягнення 
високих 
результатів 
навчання, 
присудження їм



    Приймати 
участь у 
проведенні 
нагляду та 
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 
шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, 
екзаменів 
тощо. 
 

Інструмента
рії, методи 
та 
процедури 
внутрішньог
о та 
зовнішнього 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання. 

Приймати 
участь у 
проведенні 
нагляду та 
незалежного 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 
шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, екзаменів 
тощо. 
 
Контролювати і 
перевіряти  
виконання 
студентами 
домашніх 
завдань, 
дотримання 
студентами 
правил з 
охорони праці і 
протипожежної 
безпеки при 

і

 

    Проводити 
лекційні, 
практичні та 
семінарські 
заняття, 
лекційні 
заняття. 

Закони 
України та 
інші 
нормативно-
правові акти 
України з 
питань 
вищої 
освіти. 
 
Стандарти 
вищої 
освіти. 
 
 
Порядок 
складання 
навчальних 
планів. 
 
Основи 
педагогіки

Готувати, 
формувати 
методи та 
засоби навчання 
студентів та 
проводити 
визначені 
керівництвом 
кафедри певні 
види 
навчальних 
занять.  
 
 Проводити 
навчальну і 
навчально-
методичну 
роботу з усіх 
видів 
навчальних 
занять.  

 

9 19 Молодш
ий 
(старши
й) 
наукови

Молодший 
(старший) 
науковий 
співробітник
/науко-вий 

Проводити 
науково-
дослідну 
роботу у 
закладі 

Закон 
України 
«Про 
наукову та 
науково-

Проводити 
окремі 
напрямки 
наукових 
досліджень і 

4.40-
4.83    
МЗП 



й  
співробі
тник чи 
наукови
й 
співробі
тник 
закладу 
вищої 
освіти. 
 

співробітник 
(методи 
навчання). 
Молодший 
(старший) 
науковий 
співробітник
/науко-вий 
співробітник 
(в інших 
галузях 
навчання). 
Молодший 
(старший) 
науковий 
співробітник
/        
науковий 
співробітник 
(валеологія). 
 

вищої 
освіти, в 
тому числі 
стосовно 
розвитку 
концепцій, 
теорій і 
методів 
відповідних 
галузей 
знань та 
науки, 
виконувати 
прикладні 
дослідження 
на 
замовлення 
різноманітни
х 
(профільних) 
суб’єктів 
господарськ
ої діяльності  
із 
залученням 
до неї 
аспірантів та 
студентів-
магістрів. 

технічну 
діяльність». 
 
Порядок 
підготовки, 
оформлення, 
здавання та 
погодження  
наукових 
проміжних 
та 
заключних 
звітів з теми 
дослідження
. 
Порядок 
розроблення  
технічного 
завдання, 
тендерної 
документаці
ї, іншої 
документаці
ї, необхідної 
для 
започаткува
ння 
науково-
дослідної 
роботи. 
 
Вітчизняний 
та 
зарубіжний 
досвід 
вивчення 
відповідних 
наукових 
проблем та 
вирішення 
завдань та 
його 
результати. 
 
Положення 
про 
проведення 
апробації 
результатів 
науково-
дослідних 
робіт. 

науково-
дослідних тем, 
які є 
складниками 
науково-
дослідної 
роботи 
кафедри. 

 
 
Вивчати, 
аналізувати  та 
узагальнювати 
вітчизняний та 
зарубіжний 
досвід з 
проблематики 
дослідження. 
 

Приймати участь  
у розробленні 
планів, 
програм і 
методик 
досліджень, 
підготовці 
рекомендацій 
щодо 
використання 
їх результатів. 

Приймати участь 
або 
безпосередньо 
готувати 
наукові 
проміжні та 
заключні звіти 
з теми 
дослідження, 
іншої 
інформації, що 
стосується 
напрямків 
дослідження. 

Здійснювати 
експерименталь
ні  перевірки та 
впровадження 
одержаних 
наукових 
результатів. 



Виступати 
науковим 
керівником 
аспірантів, 
контролюват
и та 
координуват
и їхнє 
наукове 
дослідження. 

Положення 
про 
аспірантуру 
та інші 
документи, 
що 
регулюють 
освітньо-
наукову 
діяльність 
аспірантів. 

Супроводжуват
и освітньо-
наукову 
діяльність 
аспірантів. 
 
Звітувати в 
установленому 
порядку про 
роботу з 
аспірантами. 

Приймати 
участь у 
популяризац
ії 
результатів  
наукових 
досліджень 
кафедри.  
  

Порядок та 
вимоги до 
оформлення 
наукових 
статей та 
інших 
матеріалів, 
підготовлен
их за 
результатам
и наукових 
досліджень. 
 
Річні плани 
та графіки 
проведення 
науково-
практичних 
конференцій 
за 
відповідною 
науковою 
проблематик
ою. 

Готувати 
(приймати 
участь у 
підготовці)  
наукові статті у 
профільних 
спеціалізованих 
виданнях, 
монографії, 
підручники, 
тематичні 
посібники 
тощо. 
 
 
Популяризуват
и результати 
наукових 
досліджень 
шляхом участі в 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, 
круглих столах 
тощо. 
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Доцент/ 
Профес
ор 
 

Доцент 
Професор 
 

Розроблюват
и типові 
методичні 
матеріали, 
безпосередн
ьо готувати 
та проводити 
лекційні та 
інші заняття 
з широкого 
спектру 
навчальних 
курсів  у 
межах 
освітньої 
програми в 
закладі 

Закони 
України та 
інші 
нормативно-
правові акти 
України з 
питань 
вищої 
освіти. 
 
Стандарти 
вищої 
освіти, 
професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 

Здійснювати 
планування, 
організацію і 
контроль 
навчальної, 
виховної і 
навчально-
методичної 
роботи з 
дисциплін, що 
вивчаються. 
 
Розроблювати  
типові 
методичні 
матеріали, в 
тому числі з 

4.40-
4.83   
МЗП 



 
 
 
 

вищої 
освіти. 

за 
відповідним
и 
спеціальнос-
тями та 
професійни
ми 
кваліфікація
ми. 
 
Теорію і 
методи 
управління 
освітніми 
системами. 
 
Порядок 
підготовки 
навчальних 
планів. 
 
Сучасні 
форми і 
методи 
навчання і 
виховання. 
 
Методи і 
способи 
використанн
я освітніх 
технологій, 
зокрема 
дистанційни
х. 

питань 
професійної 
підготовки, а 
також у складі 
методичної 
комісії за фахом 
або науково-
методичної 
ради інституту 
(факультету) 
закладу вищої 
освіти, та 
контролювати 
методичне 
забезпечення 
дисциплін, що 
вивчаються. 
 
Проводити всі 
види 
навчальних 
занять.   

Організовув
ати та 
приймати 
безпосередн
ю участь у 
науково-
дослідних 
роботах, 
підготовці  
підручників 
та 
навчальних 
посібників. 

Закон 
України 
«Про 
наукову та 
науково-
технічну 
діяльність». 
 
Технологію 
організації 
методичної, 
науково-
методичної, 
науково-
дослідної 
роботи. 
 

Керувати 
курсовими і 
дипломними 
проектами 
(роботами) і 
науково-
дослідною 
роботою 
студентів - 
майбутніх 
магістрів . 
 
 Залучати до 
виконання 
науково-
дослідної 
роботи в 
установленому 
порядку 



Основи 
видавничої 
справи. 
 
Порядок та 
вимоги до 
підготовки 
до друку та 
написання 
наукових та 
інших 
спеціальних 
публікацій. 
 
Основні 
методи 
пошуку, 
збору, 
зберігання, 
обробки, 
надання, 
розповсюд-  
ження 
інформації, 
необхідної 
для 
здійснення 
науково-
дослідної 
діяльності. 
 
Порядок 
оформлення 
прав 
інтелектуаль
ної 
власності. 

викладачів, 
навчально-
допоміжний 
персонал 
кафедри, 
аспірантів 
кафедри та 
студентів. 
 
Здійснювати 
керівництво з 
розроблення та 
підготовки до 
видання 
підручників, 
навчальних і 
навчально-
методичних 
посібників, 
конспектів 
лекцій та 
іншого 
методичного 
матеріалу з 
дисциплін, що 
вивчаються. 
  
 

Організовув
ати заходи із 
стимулюван
ня студентів 
до 
успішного 
навчання та 
подальшого 
працевлашту
вання. 
 

Основи 
педагогіки, 
фізіології та 
психології. 
 
 Методику 
професійног
о навчання. 
 
Основи 
риторики та 
лекторської 
майстерност
і. 
 
 
 

Читати  
авторські курси 
за напрямами 
наукових 
досліджень 
кафедри 
(інституту 
(факультету)).  

 
Приймати 
участь у 
пропаганді 
науково-
технічних, 
соціально-
гуманітарних, 



економічних і 
правових знань.  
 
 Організовувати 
заходи із 
стимулювання, 
мотивування та 
налаштовуванн
я студентів до 
дискусій, 
незалежних 
роздумів, 
експериментів 
та практичних 
пошуків за 
питаннями, що 
вивчаються та 
обговорюються. 

Координуват
и та 
безпосередн
ьо 
проводити 
нагляд та 
незалежне 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів 
шляхом 
тестування, 
контрольних 
робіт, 
екзаменів 
тощо. 

Інструмента
рії, методи 
та 
процедури 
внутрішньог
о та 
зовнішнього 
оцінювання 
результатів 
навчання. 
 
Стандарти 
вищої 
освіти, 
професійні 
стандарти та 
стандарти 
оцінювання 
результатів 
навчання за 
відповідним
и 
спеціальнос
тями та/чи 
професіями. 

Здійснювати 
контроль якості 
проведення 
викладачами 
кафедри всіх 
видів 
навчальних 
занять з 
дисциплін, що 
вивчаються. 
 
Здійснювати 
плановий, 
фрагментарний 
(вибірковий), 
проміжний, 
вихідний та 
інші види 
контролю та 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів. 
Приймати 
участь у 
зовнішньому 
незалежному 
оцінюванні та 
присудженні 
випускникам 
освітніх та/чи 
професійних 
кваліфікацій. 



Приймати 
участь   у 
засіданнях 
кафедри, 
факультету 
(інституту в 
структурі 
навчального 
закладу), 
вчених рад, 
популяризув
ати власні та 
колективні 
результатів 
науково-
педагогічної 
та наукової 
роботи 
шляхом їх 
презентації 
на 
семінарах, 
конференція
х, круглих 
столах, 
підготовки 
публікацій у 
наукових, 
педагогічних 
та 
спеціалізова
них 
виданнях. 

Закон 
України 
«Про 
громадські 
організації». 
 
Порядок та 
процедуру 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічни
х 
працівників. 
 
Основи 
риторики та 
лекторської 
майстерност
і. 
 
 

Вносити 
пропозиції 
щодо 
вдосконалення 
навчальної та 
науково-
методичної 
роботи кафедри 
інституту 
(факультету).  
 
Приймати  
участь в 
організованих в 
рамках 
тематики 
напрямів 
досліджень 
кафедри 
семінарах, 
нарадах і 
конференціях, у 
тому числі, і 
міжнародних. 
 
Приймати  
участь у 
підвищенні 
кваліфікації 
викладачів 
кафедри, 
надавати їм 
необхідну 
методичну 
допомогу в 
оволодінні 
педагогічною 
майстерністю і 
професійними 
знаннями. 
 
Приймати 
участь у роботі 
виборних 
органів або 
структурних 
підрозділів 
закладу вищої 
освіти з питань, 
що відносяться 
до діяльності 
кафедри, 
інституту 
(факультету). 



Організовув
ати заходи 
щодо 
надання 
профорієнта
ційних 
послуг 
студентам, 
послуг 
слухачам із 
професійног
о відбору, 
добору, 
адаптації, 
реабілітації, 
мотивації до 
кар’єрного 
зростання та 
його 
планування. 

Закон 
України 
«Про 
зайнятість 
населення». 
 
Закон 
України 
«Про 
професійний 
розвиток 
працівників
». 
 
Основи 
професіологі
ї, соціології 
(психології) 
праці. 
 
 

Створювати 
умови для 
формування 
основних 
складових 
компетентності, 
що 
забезпечують 
успішність 
майбутньої 
професійної 
діяльності 
випускників. 
 
Організовувати, 
планувати і 
керувати 
самостійною 
роботою 
студентів з 
дисциплін, що 
вивчаються, їх 
науково-
дослідною 
роботою, 
професійно 
орієнтаційною 
роботою з 
учнями 
загальноосвітні
х шкіл, 
студентами, 
слухачами за 
спеціальностям
и кафедри.  
 
Співпрацювати 
з 
представниками 
регіональних 
органів влади, 
роботодавцями 
та іншими 
зацікавленими 
сторонами 
щодо 
підвищення 
рівня 
працевлаштува
ння 
випускників 
кафедри за 
фахом, 
підтримування 



з ними 
зворотного 
зв’язку тощо. 
 

Організовув
ати надання 
консультацій
них послуг 
студентам та 
іншим 
зацікавлени
м сторонам. 
 

Вимоги до 
роботи на 
персональни
х 
комп’ютера
х, інших 
електронно-
цифрових 
пристроях. 
 
Основи 
екології, 
права та 
соціології/   
конфліктоло
гії. 
 
 Правила по 
охороні 
праці та 
протипожеж
ної безпеки. 

 Виконувати 
консультаційні 
функції з 
питань 
підготовки 
науково-
педагогічних 
кадрів 
(аспірантів) на 
кафедрі. 
 
Надавати 
консультаційні 
та інші послуги 
широкому колу 
слухачів щодо 
адаптації в 
освітньому 
середовищі; 
профілактики 
та/чи вирішення 
конфліктних 
ситуацій; 
подолання 
особистісних, 
соціальних та 
поведінкових 
проблем, які 
впливають на 
навчальний 
процес тощо. 
 
Надавати 
широкому колу 
споживачів 
додаткові 
освітні та інші 
послуги, не 
заборонені 
законом, 
пов’язані з 
профілем 
освітньо-
наукової 
діяльності 
кафедри. 
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Керівни
к 
структу
рного 
підрозді
лу 
закладу 
освіти 
чи 
іншого 
суб’єкту 
господа
рю-
вання 

Декан 
(начальник) 
факультету 
Завідувач 
(начальник) 
кафедри 
Директор 
(начальник) 
інституту в 
складі 
закладу 
вищої освіти 
Директор 
бібліотеки 
закладу 
освіти 
Директор 
навчально-
виробничого 
комбінату 
Завідувач 
аспірантури 
(докторанту
ри) 
Завідувач 
відділення 
закладу 
освіти 
Завідувач 
інтернату 
при закладі 
освіти 
Завідувач 
кафедри 
Завідувач 
ординатури 
(інтернатури
) 
Завідувач 
підготовчог
о відділення 
Завідувач 
логопедично
го пункту 
Завідувач 
психолого-
медико-
педагогічної 
консультації 
Керівник 
виробничої 
(навчальної) 
практики 

Планувати 
та 
координуват
и фінансову 
діяльність 
структурног
о підрозділу 
закладу 
освіти. 
Оцінювати 
його 
фінансовий 
стан, 
готувати 
бюджетні 
пропозиції 
та 
контролюват
и фінансові 
операції 
тощо, 
контролюват
и 
ефективний 
розподіл та 
використанн
я різних 
ресурсів, 
коштів, 
матеріалів. 

Законодавчо
-нормативні 
акти з 
питань 
вищої 
освіти. 
 
Статут, інші 
нормативні 
акти закладу 
вищої освіти 
та 
факультету 
(іншого 
структурног
о 
підрозділу) 
 
Порядок 
формування, 
розміщення 
та 
виконання 
державного 
(регіонально
го, 
відомчого, 
цільового) 
замовлення 
на 
підготовку 
кадрів. 
 
Фінансовий 
менеджмент 
у закладах 
вищої освіти 
 
Порядок 
формування 
бюджетного 
запиту, 
розроблення 
кошторисів 
тощо. 
Положення 
про 
стипендіаль
не 
забезпеченн
я студентів 
(учнів, 
слухачів). 

Приймати 
участь у 
плануванні та 
координації 
фінансової 
діяльності 
структурного 
підрозділу, в 
тому числі 
складанні 
проекту 
бюджетного 
запиту, проекту 
кошторису. 
Розробленні 
нормативів 
вартості 
освітніх послуг 
відповідного 
спрямування. 
 
Готувати 
пропозиції 
щодо обсягів 
розміщення та 
виконання 
державного 
(регіонального, 
відомчого 
тощо) 
замовлення на 
підготовку 
відповідних 
кадрів. 
 
Координувати 
та 
контролювати 
роботу щодо 
стипендіальног
о забезпечення 
студентів 
(учнів, 
слухачів). 
 
Аналізувати 
ефективність 
діяльності 
структурного 
закладу, в тому 
числі за 
ключовими 
фінансово-

4.84-
5.31   
МЗП 



Завідувач 
майстерні 
(навчально-
виробничої, 
навчальної) 
 
 

економічними 
показниками. 

Планувати, 
розподіляти 
та 
контролюват
и 
раціональне 
використанн
я трудового 
потенціалу 
закладу 
освіти, 
координуват
и заходи з 
дотримання 
трудового 
законодавств
а, правил з 
охорони 
праці та 
техніки 
безпеки. 

Основи 
трудового 
законодавст
ва, 
соціології, 
конфліктоло
гії. 
 
Основи 
економіки 
праці та 
управління 
персоналом. 
 
Норми та 
положення 
колективног
о договору 
закладу 
вищої 
освіти. 
 
Законодавчо
-нормативні 
акти з 
охорони 
праці, 
техніки 
безпеки, 
пожежної та 
екологічної 
безпеки, 
виробничої 
санітарії та 
гігієни праці 
 
Положення 
про 
атестацію 
кадрів, про 
матеріальне 
стимулюван
ня та 
винагороду 
за 
результати 
роботи, про 
преміюванн
я, про 
розрахунок 
навантаженн

Забезпечувати і 
контролювати 
дотримання в 
структурному 
підрозділі норм 
чинного 
трудового 
законодавства, 
колективного 
договору 
закладу освіти, 
правил техніки 
безпеки, в тому 
числі пожежної, 
охорони праці, 
виробничої 
гігієни та 
санітарії, 
трудового 
розпорядку 
тощо. 
 
Проводити із 
залученням 
керівників 
підпорядковани
х підрозділів 
підбір кадрів, у 
тому числі 
педагогічних/на
уково-
педагогічних 
працівників. 
Формувати 
кадровий резерв 
структурного 
підрозділу. 
Представляти 
керівнику 
закладу освіти 
кандидатів на 
заняття 
керівних посад 
та розподіляти 
між ними 
функціональні 
обов’язки, 
завдання, 
повноваження 
та 



я на 
викладачів, 
про 
ненормован
ий режим 
праці, інші 
гнучкі 
форми 
зайнятості 
тощо. 
 
Порядок 
організації 
підвищення 
кваліфікації 
кадрів. 

відповідальніст
ь. 
 
Координувати 
підготовку та 
проводити 
засідання, 
конференції, 
наради, збори 
трудового 
колективу 
(ради) та інші 
зібрання 
структурного 
підрозділу. 
 
Організовувати 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 
структурного 
підрозділу. 
 
 Проводити 
заходи щодо 
матеріального 
стимулювання, 
інших 
мотиваційних 
форм, 
необхідних до 
підвищення 
результативнос
ті та 
продуктивності 
праці, 
підвищення 
якості освітніх 
послуг, у 
залежності від 
особистісного 
внеску тощо. 

Організовув
ати та 
координуват
и  
адміністрати
вну, 
освітню, 
наукову, 
зовнішню, 
виховну, 
побутову 
діяльність у 

Правила 
ведення 
документаці
ї з 
навчальної 
роботи. 
 
Порядок 
складання 
розкладу 
занять. 
 

Керувати 
навчальною, 
виховною, 
науковою, 
науково-
методичною 
роботою у 
структурному 
підрозділі 
закладу освіти. 
 



структурном
у підрозділі 
закладу 
вищої 
освіти. 
 

Порядок 
укладання, 
реалізації та 
пролонгації 
міжнародни
х договорів 
про 
співпрацю з 
профільним
и закладами 
вищої освіти 
та/чи їх 
структурним
и 
підрозділам
и. 
 
Правила та 
процедура 
підвищення 
міжнародної 
(зарубіжної) 
академічної 
мобільності 
студентів та 
викладачів. 
 
Нормативну 
документаці
ю щодо 
соціального, 
побутового, 
житлового, 
транспортно
го 
забезпеченн
я студентів 
та 
викладачів. 

Затверджувати 
навчальні 
освітні 
програми, 
плани, курси, 
тематику і 
програми 
дисциплін, у 
тому числі 
факультативних
, індивідуальні 
плани навчання, 
теми 
дипломних та 
дисертаційних 
робіт. 
 
Контролювати 
та регулювати 
організацію 
навчального 
процесу, 
навчальних 
практикумів та 
виробничих 
практик, 
самостійну 
роботу 
студентів 
(учнів, 
слухачів), 
виконання ними 
індивідуальних 
освітніх 
професійних 
програм, 
переведення  
здобувачів 
освітніх послуг 
з курсу на курс. 
  
Організовувати 
у структурному 
підрозділі 
зовнішню 
діяльність, у 
тому числі з 
міжнародними 
та зарубіжними 
партнерами, 
направлену на 
спільну наукову 
та науково-
освітню 



діяльність, 
обмін 
студентами 
(учнями, 
слухачами) 
та/чи 
викладачами 
(вчителями). 

Координуват
и 
розроблення 
проектів 
освітніх 
програм, 
заснованих 
на 
професійних 
стандартах 
та 
стандартах 
оцінювання 
результатів 
навчання. 

Методику 
навчання, в 
тому числі із 
застосуванн
ям 
професійно-
орієнтовани
х його форм. 
 
Професійні 
стандарти, 
кваліфікацій
ні вимоги до 
професійних 
кваліфікацій
, стандарти 
вищої освіти 
та іншу 
документаці
ю, що 
регламентує 
підготовку 
фахівців за 
відповідним
и 
спеціальнос
тями , 
освітніми 
програмами, 
спеціалізаці
ями 
 
Методичні 
рекомендаці
ї з 
розроблення 
професійних 
стандартів, 
стандартів 
освіти, в 
тому числі, 
професійно-
орієнтовани
х, 
заснованих 
на 

Координувати 
діяльність із 
створення та 
реалізації 
на  практиці 
освітніх 
програм, планів 
та курсів. 
 
Організовувати 
роботу з 
розроблення та 
запровадження 
в освітній та 
виховний 
процеси 
навчально-
методичного та 
науково-
методичного 
забезпечення. 
 
Координувати 
роботи з 
підготовки 
підручників, 
навчально-
методичних 
посібників 
відповідного 
спрямування. 
 
 
  
 
 



компетентні
сному 
підході, 
стандартів 
оцінювання 
результатів 
навчання. 

Координуват
и 
розроблення 
та 
запроваджен
ня на 
практиці 
систем та 
процедур 
контролю за 
успішністю 
та 
поведінкою 
учнів, 
студентів чи 
слухачів. 

Інноваційні 
методи 
навчання, 
проходженн
я 
виробничих 
практики та 
виховання 
студентів. 
Критерії, 
методи та 
інструмента
рії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
студентів та 
/чи слухачів 
 
Міжнародні 
та 
вітчизняні 
стандарти 
системи 
управління 
якістю (ISO) 

Керувати 
роботами із 
складання 
розкладу 
навчальних 
занять, іспитів, 
заліків тощо та 
контролювати 
хід його 
виконання. 
 
Здійснювати 
допуск 
студентів 
(учнів, 
слухачів) до 
планового, 
дострокового 
чи повторного 
оцінювання 
їхніх 
результатів 
навчання. 
 
Допускати 
здобувачів 
освітніх послуг 
до процедури із 
внутрішнього 
чи зовнішнього 
(незалежного) 
оцінювання та 
присудження 
про-фесійних 
кваліфікацій.  

Організовув
ати та 
реалізовуват
и на 
практиці 
управління 
адміністрати
вною 
діяльністю, 
пов’язаною 
зі вступом, 
поселенням, 

Основи 
педагогіки, 
фізіології, 
психології, 
етики та 
естетики 
 
 Правила 
вступу 
абітурієнтів 
до закладу 
освіти, їх 

Організовувати 
професійно 
орієнтаційну 
роботу з 
потенційними 
абітурієнтами, 
прийом на 
навчання до 
структурного 
підрозділу 
закладу освіти, 
професійну 



проживання
м, 
навчанням 
та 
працевлашту
ванням учнів 
чи студентів.  
Проводити 
незалежне 
оцінювання 
педагогічної 
та науково-
педагогічної 
діяльності 
вчителів чи 
викладачів. 
 

переведення  
до інших 
закладів 
освіти, на 
інші 
факультети 
закладу 
освіти, 
відрахуванн
я та 
працевлашт
ування. 
 
 Порядок 
складання 
навчальних 
планів. 
 
Порядок та 
процедуру 
оцінювання 
діяльності 
(атестація) 
педагогічни
х та/чи 
науково-
педагогічни
х 
працівників. 

підготовку 
студентів, 
учнів, слухачів. 
 
Керувати 
діяльністю 
щодо 
працевлаштува
ння 
випускників, 
налагоджувати 
зв'язок з 
роботодавцями 
регіону та 
випускниками 
структурного 
підрозділу 
закладу освіти, 
організовувати 
збір, 
узагальнення, 
аналіз та 
розповсюдженн
я інформації 
щодо рівня 
працевлаштува
ння за фахом 
випускників, 
їхнім кар'єрним 
зростанням 
тощо. 
 
Запроваджувати 
впровадження 
нових 
технологій 
навчання, 
диференційован
ої й 
індивідуальної 
підготовки 
здобувачів 
освіти, 
заснованих на 
різних формах, 
інтенсивності та 
тривалості 
навчання. 
 
Представляти 
структурний 
підрозділ у 
нарадах,  
засіданнях, 



переговорах, 
інших заходах, 
які 
безпосередньо 
відносяться до 
виконуваних 
ним 
повноважень. 

Координуват
и заходи, 
направлені 
на залучення 
додаткових 
коштів, 
інших 
ресурсів, 
необхідних 
для 
успішного 
розвитку 
закладу 
освіти 
(відповідног
о 
структурног
о підрозділу) 
та 
підвищення 
обсягів і 
якості 
освітніх 
послуг, що 
ним 
надаються. 

Практику та 
процедуру 
проходженн
я тендерних 
процедур на 
отримання 
вітчизняної 
та/чи 
міжнародної 
грантової 
підтримки 
 
Процедуру 
проведення 
профорієнта
ційної, 
професійно 
відбірної та  
професійно 
реабілітацій
ної роботи 
серед 
потенційних 
абітурієнтів 
 
Основи 
навчання на 
протязі 
життя 
 
Підходи 
щодо 
взаємодії з 
роботодавця
ми, які 
виступають 
найбільшим
и 
споживачам
и освітніх 
послуг, що 
надаються 
структурним 
підрозділом 
закладу  
освіти, 

Координувати 
діяльність 
підрозділів, що 
підпорядковані 
структурному 
підрозділу 
закладу освіти, 
направлену на 
підвищення 
якості, 
результативнос
ті та 
ефективності 
освітньої, 
наукової, 
виховної та 
господарської 
роботи. 
 
Забезпечувати  
реалізацію 
заходів, 
направлених на 
підвищення 
рівня 
матеріаломістко
сті та 
фінансового 
зростання 
структурного 
підрозділу 
шляхом 
взаємодії з 
профільними 
закладами 
освіти, 
підприємствами
, громадськими 
організаціями, 
іншими 
стейкґолдерами 
та органами 
влади різних 
рівнів 
підпорядкуванн
я. 



направлені 
на 
розширення 
цієї 
співпраці. 
 
Вітчизняний 
та 
вітчизняний 
досвід щодо 
виконання 
закладами 
вищої освіти 
відповідного 
спрямування 
науково-
дослідних 
робіт 
прикладного 
характеру. 

 
Проводити 
роботу щодо 
зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
структурного 
підрозділу, 
надання 
різноманітних 
послуг, якщо це 
не протирічить 
чинному 
законодавству, 
заощаджувати 
наявні ресурси 
при збереженні 
обсягів та 
якості освітніх 
послуг, 
оптимізувати чи 
перерозподілят
и витрати в бік 
їх 
найефективніш
ого 
використання. 

10 22 Провідн
ий 
(головн
ий) 
наукови
й 
співробі
тник 

Провідний 
(головний) 
науковий 
співробітник
-
консультант 
(методи 
навчання.) 
Провідний 
(головний) 
науковий 
співробітник
-
консультант 
(в інших 
галузях 
навчання). 
Провідний 
(головний) 
науковий 
співробітник
-
консультант 
(валеологія). 
Докторант. 
 

Координуват
и, планувати 
та 
виконувати 
науково-
дослідні 
роботи у 
закладі 
освіти. 

Закон 
України 
«Про 
наукову та 
науково-
технічну 
діяльність». 
 
Порядок 
розроблення  
технічного 
завдання, 
тендерної 
документаці
ї, іншої 
документаці
ї, необхідної 
для 
започаткува
ння 
науково-
дослідної 
роботи. 
 
Вітчизняний 
та 
зарубіжний 

Залучати до 
виконання 
науково-
дослідних робіт  
аспірантів, 
магістрів, 
представників 
зовнішніх 
дослідницьких 
установ, 
направлених на 
розроблення 
нових чи 
удосконалення 
чинних 
технологічних 
процесів, 
продуктів, 
матеріалів та 
знань. 
 
Координувати 
започаткування 
та виконання 
науково-
дослідних 
робіт. 

4.84-
5.31   
МЗП 



досвід 
вивчення 
відповідних 
наукових 
проблем та 
вирішення 
завдань та 
його 
результати. 
 
Положення 
про 
проведення 
апробації 
результатів 
науково-
дослідних 
робіт. 

 
 

Виступати 
науковим 
керівником 
аспірантів, 
контролюват
и та 
координуват
и їхнє 
наукове 
дослідження. 

Положення 
про 
аспірантуру 
та інші 
документи, 
що 
регулюють 
освітньо-
наукову 
діяльність 
аспірантів. 

Супроводжуват
и освітньо-
наукову 
діяльність 
аспірантів. 
 
Звітувати в 
установленому 
порядку про 
роботу з 
аспірантами. 
 
Організовувати 
проведення та 
заслуховувати 
звіти аспірантів 
про результати 
їхньої науково-
дослідної 
роботи. 

 

Організовув
ати 
популяризац
ію 
результатів 
наукових 
досліджень . 

Порядок та 
вимоги до 
оформлення 
наукових 
статей та 
інших 
матеріалів, 
підготовлен
их за 
результатам
и наукових 
досліджень. 
 
Річні плани 
та графіки 
проведення 

Приймати 
участь в 
організації у 
закладі вищої 
освіти науково-
практичних 
конференцій, 
семінарів, 
круглих столів 
за результатами 
наукових 
досліджень. 
 
Приймати 
участь в 
організації у 

 



науково-
практичних 
конференцій 
за 
відповідною 
науковою 
проблематик
ою. 

закладі вищої 
освіти видань за 
результатами 
наукових 
досліджень. 
 
Популяризуват
и власні та 
колективні 
результати 
наукових 
досліджень, у 
тому числі 
шляхом 
залучення 
підпорядковани
х наукових 
співробітників, 
аспірантів та 
магістрів. 

Координуват
и підготовку 
звітної та 
іншої 
документації 
з науково-
дослідних 
питань. 

Порядок 
підготовки, 
оформлення, 
здавання та 
погодження  
наукових 
проміжних 
та 
заключних 
звітів з теми 
дослідження
. 

Нести 
відповідальніст
ь за 
своєчасність, 
достовірність та 
правильність 
заповнення 
9розроблення) 
звітної та іншої 
документації за 
науково-
дослідною 
роботою. 
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Керівни
к 
закладу 
освіти 

Керівник 
закладу 
фахової 
передвищої 
освіти 
Керівник 
закладу 
професійної 
(професійно 
– технічної) 
освіти 
Керівник 
(ректор, 
президент, 
начальник, 
директор) 
закладу 
вищої освіти  
Проректор 
Директор 
закладу 

Розроблюват
и чи 
переглядати 
стратегію 
розвитку, 
планувати, 
управляти, 
координуват
и та 
оцінювати 
загальну 
діяльність 
закладу 
освіти 
відповідно 
до 
встановлени
х процедур 
та правил 
взаємодії із 
педагогічни

Перспектив
и, вітчизняні 
і світові 
тенденції 
технологічн
ого, 
технічного, 
економічног
о і 
соціального 
розвитку 
галузі 
освітньої 
діяльності і 
закладу 
освіти. 
 
Інформацію 
щодо 
потенціалу 
та 

Керувати згідно 
з чинним 
законодавством 
виробничо-
господарською 
та фінансово-
економічною 
діяльністю 
закладу освіти, 
нести 
відповідальніст
ь за наслідки 
прийнятих 
рішень, 
збереження та 
ефективне 
використання 
майна, а також 
фінансово-
господарські 

5.32-
7.00 
МЗП 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дошкільної 
освіти 
Керівник 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти 
Керівник 
закладу 
позашкільно
ї освіти 
Керівник 
закладу 
спеціалізова
ної освіти 
Директор 
центру 
підвищення 
кваліфікації 
 
 

м (науково-
педагогічни
м) 
колективом. 

можливосте
й 
ефективного 
використанн
я наявних 
ресурсів та 
резервів 
закладу 
освіти, 
наукових, 
освітніх 
методів, 
технологічн
их процесів, 
їх 
реструктури
зації або 
заміни.  
 
Ринкові 
методи 
господарюва
ння та 
управління, 
кон’юнктур
у ринку 
освітніх 
послуг та 
ринку праці. 
 
 
Правила та 
процедура 
підвищення 
міжнародної 
(зарубіжної) 
академічної 
мобільності 
студентів та 
викладачів. 
 
Законодавчо
-нормативні 
акти з 
питань 
вищої 
освіти. 
 
Статут, інші 
нормативні 
акти закладу 
вищої 
освіти. 
 

результати його 
діяльності. 
 
Забезпечувати 
виконання 
закладом освіти 
усіх зобов’язань 
перед 
державним та 
місцевим 
бюджетами, 
державними 
позабюджетним
и соціальними 
фондами, в 
тому числі 
стосовно 
виконання 
державного/регі
ональ-ного 
замовлення, 
постачальникам
и, замовниками 
та кредиторами, 
а також 
виконання 
господарських і 
трудових 
договорів 
(контрактів) та 
бізнес-планів 
щодо надання 
освітніх та 
інших послуг. 
 
Організовувати 
діяльність 
закладу освіти  
на основі 
застосування 
методів 
обґрунтованого 
планування, 
нормативних 
документів, 
фінансових і 
трудових 
витрат, 
вивчення 
кон’юнктури 
ринку та 
передового 
досвіду, з 
метою 



 підвищення 
матеріально-
технічного 
рівня та якості 
освітніх 
(інших)послуг, 
економічної 
ефективності їх 
виробництва, 
раціонального 
використання 
наявних 
резервів та всіх 
видів ресурсів. 

Визначати 
цілі, 
стратегії, 
політики, 
програми, 
методи та 
інструмента
рії для 
розвитку 
закладу 
освіти. 

Основи 
менеджмент
у освіти. 
 
Основи 
економіки та 
маркетингу 
в  сфері 
освіти. 
 
Інформацію 
про 
вітчизняні і 
зарубіжні 
досягнення 
науки та 
технології у 
сфері 
надання 
освітніх та 
інших 
послуг. 
 
Організацію 
освітньої 
діяльності. 
 
Міжнародні 
та вітчизняні 
стандарти 
системи 
управління 
якістю 
(ISO). 

Проводити 
моніторинг та 
оцінювання 
діяльності 
закладу освіти 
стосовно 
досягнення ним 
поставлених 
цілей  та 
завдань. 
 
 Аналізувати 
результати 
діяльності 
закладу освіти, 
звітність, 
статистичні 
показники та 
інші матеріали, 
необхідні для 
розроблення 
заходів із 
покращення 
результатів 
роботи в 
майбутньому. 
 
 
 
 

Забезпечуват
и загальне 
керівництво 
та 
управління 

Правила та 
норми 
охорони 
праці, 
виробничої 
санітарії; 

Організовувати 
діяльність та 
ефективну 
взаємодію усіх 
структурних 
підрозділів 



закладом 
освіти. 

засоби 
протипожеж
ного 
захисту. 
 
Державну 
мову 
(відповідні 
регіональні 
мови або 
мови 
національни
х меншин). 

 
Основні 
принципи 
роботи з 
комп’ютеро
м та 
відповідні 
програмні 
засоби.  
 
Практику та 
процедуру 
проходженн
я тендерних 
процедур на 
отримання 
вітчизняної 
та/чи 
міжнародної 
грантової 
підтримки. 
 
Порядок 
формування, 
розміщення 
та 
виконання 
державного 
(регіонально
го, 
відомчого, 
цільового) 
замовлення 
на 
підготовку 
кадрів. 

закладу освіти 
та 
спрямовувати їх 
діяльність на 
розвиток і 
вдосконалення 
надання 
освітніх та 
інших послуг з 
урахуванням 
соціальних та 
ринкових 
пріоритетів, 
підвищення 
ефективності та 
продуктивності 
праці, 
зростання 
обсягів 
реалізації 
освітніх та 
інших послуг, 
підвищення їх 
якості та 
конкурентоспро
можності 
відповідно до 
діючих 
стандартів.  
 
Забезпечувати 
виконання 
закладом освіти 
програми/заході
в з  оновлення 
освітніх та 
інших послуг, 
покращення 
матеріально-
технічної бази, 
планів 
капітального 
будівництва. 
 
Проводити 
консультації з 
вищим 
керівництвом, 
керівниками 
структурних 
підрозділів, 
працівниками 
щодо поточних 
та 



перспективних 
питань 
розвитку 
закладу освіти. 

Розроблюват
и та 
управляти 
бюджетами, 
контролюват
и видатки та 
забезпечення  
ефективного 
використанн
я наявних та 
заплановани
х ресурсів. 

Основи 
фінансової і 
кредитної 
діяльності. 
 
Порядок 
укладення і 
виконання 
господарськ
их та 
фінансових 
договорів, 
бюджетного 
запиту, 
розроблення 
кошторисів 
та іншої 
фінансової 
документаці
ї. 
 
Порядок 
розроблення 
і 
затвердженн
я бізнес-
планів та 
програм 
діяльності. 
 
Фінансовий 
менеджмент 
у закладах 
вищої освіти 
 
Положення 
про 
стипендіаль
не 
забезпеченн
я студентів 
(учнів, 
слухачів). 

Вирішувати 
питання щодо 
фінансово-
економічної та 
виробничо-
господарської 
діяльності 
закладу освіти в 
межах наданих 
йому 
повноважень, 
доручає 
виконання 
окремих 
організаційно-
господарських 
функцій іншим 
посадовим 
особам: 
заступникам 
керівника, 
керівникам 
структурних 
підрозділів. 
 
Санкціонувати 
необхідні 
обсяги 
матеріальних, 
людських та 
фінансових 
ресурсів для 
ефективного 
надання 
освітніх послуг. 

Представлят
и заклад 
освіти на 
переговорах, 
офіційних 

Інформаційн
о-аналітичні 
та 
презентацій
ні матеріали 

Представляє 
інтереси 
закладу освіти в 
суді, органах 
державної 



заходах, 
форумах, 
громадських 
зібраннях 
тощо. 

щодо 
діяльності 
закладу 
освіти. 
 
Етику 
ділового 
спілкування 
та ведення 
переговорів. 
 
Порядок 
укладання, 
реалізації та 
пролонгації 
міжнародни
х договорів 
про 
співпрацю з 
профільним
и закладами 
вищої 
освіти. 
 
Підходи 
щодо 
взаємодії з 
роботодавця
ми, які 
виступають 
найбільшим
и 
споживачам
и освітніх 
послуг, що 
надаються 
закладом  
освіти, 
направлені 
на 
розширення 
цієї 
співпраці. 

влади та 
місцевого 
самоврядування
. 
 
Приймати 
участь у 
наукових, 
освітніх, 
громадських та 
інших заходах 
та підписувати 
від імені 
закладу освіти 
угоди, 
договори, 
меморандуми, 
протоколи про 
наміри тощо. 
 
Проводити 
фіксований 
особистий 
прийом 
працівників, 
учнів, 
студентів, 
слухачів та 
відвідувачів 
закладу освіти.  

Контролюва
ти прозорий 
та 
професійний 
підбір та/чи 
затвердженн
я керівників 
структурних 
підрозділів, 
інших 
працівників. 

Основи 
трудового 
законодавст
ва. 
 
Кодекс 
законів про 
працю 
України. 
 

Вживати 
заходів щодо 
забезпечення 
закладу освіти  
кваліфікованим
и кадрами, 
найкращого 
використання 
знань та досвіду 
працівників, 
створення 



Положення 
чинної 
Галузевої 
угоди у 
сфері 
освітньої 
діяльності,  
колективног
о договору 
закладу 
освіти, 
порядок їх 
розроблення
. 
 
Закони 
України: 
«Про оплату 
праці», «Про 
професійний 
розвиток 
працівників
», «Про 
відпустки» 
тощо. 
 
Внутрішню 
нормативну 
документаці
ю закладу 
освіти, що 
регулює 
соціально-
трудові 
відносини, в 
тому числі 
положення 
про 
атестацію 
кадрів, про 
матеріальне 
стимулюван
ня та 
винагороду 
за 
результати 
роботи, про 
преміюванн
я, про 
розрахунок 
навантаженн
я на 
викладачів, 
про 

безпечних і 
сприятливих 
умов праці, 
додержання 
вимог 
законодавства 
про охорону 
навколишнього 
середовища. 
 
 Здійснювати 
заходи із 
соціального 
розвитку 
колективу 
закладу освіти. 
 
Проводити 
роботу щодо 
зміцнення 
трудової і 
виробничої 
дисципліни, 
сприяти 
розвитку 
творчої 
ініціативи і 
трудової 
активності 
педагогічних/на
уково-
педагогічних 
працівників. 
 
Забезпечувати 
поєднання 
економічних і 
адміністративни
х методів 
керівництва, 
матеріальних і 
моральних 
стимулів 
підвищення 
ефективності 
виробництва, а 
також 
підсилення 
відповідальност
і кожного 
працівника за 
результати 
роботи всього 
колективу.  



ненормован
ий режим 
праці, інші 
гнучкі 
форми 
зайнятості 
тощо.  
 
Основи 
економіки 
праці та 
управління 
персоналом.  
 
Порядок та 
процедуру 
оцінювання 
діяльності 
(атестація) 
педагогічни
х та/чи 
науково-
педагогічни
х 
працівників. 

 
Вживати 
заходів щодо 
виплати 
заробітної 
плати 
працівникам в 
установлені 
строки. 

Забезпечуват
и 
дотримання 
в закладі 
освіти норм 
та положень 
чинного 
законодавств
а, 
колективних 
договорів 
(угод) тощо. 

Конституці
ю України, 
закони 
України, 
акти 
Президента 
України, 
Верховної 
Ради 
України, 
Кабінету 
Міністрів 
України, 
рішення та 
інші 
нормативно-
правові акти 
органів 
державної 
влади і 
місцевого 
самоврядува
ння, що 
стосуються 
освітньої 
діяльності. 
 
Внутрішню     
нормативну 

Забезпечувати 
розроблення, 
укладення і 
виконання 
колективного 
договору. 
 
Забезпечувати 
додержання в 
роботі закладу 
освіти 
законності, 
зміцнення 
договірної та 
фінансової 
дисципліни, 
регулювання 
соціально-
трудових 
відносин.  



документаці
ю. яка 
регулює 
порядок 
діяльності 
закладу 
освіти, його 
профіль, 
спеціалізаці
ю й 
особливості 
структури. 
 
Основи  
податкового  
та 
екологічног
о 
законодавст
ва. 

 

  



Галузева тарифна сітка посадових окладів (ставок) педагогічних та науково-
педагогічних працівників. 

Рівень 
Галузевої 
тарифної 
сітки 

Назва груп повних кваліфікацій посад 
педагогічних та науково- педагогічних 
працівників 

Рівні 
Галузевої 
рамки 
кваліфікацій 

Співвідношення 
до мінімальної 
заробітної плати 
(діапазон) 

1 Вихователь у закладі освіти 
Асистент/помічник вчителя 

1 
2 

1.00 – 1.99 

2 Вчитель з  дошкільної освіти 3 2.00-2.49 
3 Фахівець у галузі поза- 

шкільної освіти 
4 2.50-2.99 

4 Вчитель  початкової  освіти 
Вчитель  початкової  освіти 1 категорії 

5 
6 

3.00-3.29 

5 Майстер (інструктор, педагог, наставник) 
професійного навчання 
 
 Фахівець у галузі особливої та інклюзивної освіти 
 
Фахівець у галузі освіти, не класифіко-ваний в 
іншому місці 
 
 Асистент кафедри закладу вищої освіти 
 
Методист у закладах освіти 
 
Вчитель закладу загальної середньої освіти 
 
Професіонал у галузі особливої та інклюзивної 
освіти 

7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
 
13 

3.30-3.62 

6 Викладач закладу професійної (професійно-
технічної) чи фахової  передвищої освіти. 
 
Викладач у сфері культури та мистецтва. 
 
Інспектор закладу освіти 
 
Професіонал у галузі освіти, не класифіко-ваний в 
іншому місці 

14 
 
 
 
15 
 
16 
 
17 

3.63-3.99  

7 Викладач закладу вищої освіти 18 4.00-4.39  
8 Молодший (старший) науковий  співробітник чи 

науковий співробітник закладу вищої освіти 
 
Доцент/ 
Професор 

19 
 
 
 
20 

4.40-4.83    

9 Керівник структурного підрозділу закладу освіти 
чи іншого суб’єкту господарювання 
 
Провідний (головний) науковий співробітник 

21 
 
 
22 

4.84-5.31   

10 Керівник закладу освіти 23 5.32-7.00 
 


