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Про надання роз’яснень 

 

На Ваш запит на отримання публічної інформації щодо можливості 

працевлаштування на посаду вчителя початкових класів на підставі документа 

про закінчення Київського педагогічного училища № 1 імені Н. К. Крупської, 

виданого в 1991 році, без обов’язкового закінчення закладу вищої освіти 

повідомляємо. 

Відповідно до статті 49 Закону УРСР «Про народну освіту» від 

28.06.1974 № 2779-VIII, чинного до 1991 року, середня спеціальна освіта 

здобувалася в технікумах, училищах та інших навчальних закладах, віднесених 

у встановленому порядку до середніх спеціальних навчальних закладів, 

головним завданням яких була підготовка кваліфікованих фахівців із 

середньою спеціальною та загальною середньою освітою, які мають необхідні 

теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю. 

Після набуття чинності Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 

№ 1060-XII та Закону України «Про вищу освіту» від 05.03.2002 № 2984-ІІІ 

технікуми та училища було віднесено до вищих навчальних закладів I рівня 

акредитації, в яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Отже, середня спеціальна освіта, здобута в педагогічному училищі за 

радянських часів, прирівнюється до вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, яка, в свою чергу, згідно з діючим Законом 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII прирівнюється до вищої 

освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. 

Також інформуємо, що відповідно до статті 58 Закону України «Про 

освіту» на посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і 

психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають 

освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим 

законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), 

кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників. 
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Міністерство освіти і науки України

3/29-21 від 05.01.2021



Особа, якій присвоєна така кваліфікація, відповідно до законодавства 

України має право працювати на посаді вчителя в будь-якому закладі загальної 

середньої освіти (школі, ліцеї, гімназії тощо) незалежно від його форми 

власності та підпорядкування, або викладати відповідні навчальні дисципліни у 

закладах вищої і фахової передвищої освіти. 

Також інформуємо, що атестація педагогічних працівників 

здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

№1255/1855 (далі – Типове положення). 

Відповідно до пункту 4.1. Типового положення атестація на 

відповідність займаній посаді з подальшим присвоєнням кваліфікаційних 

категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, які 

мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра. 

Таким чином, необхідною умовою встановлення педагогічному 

працівнику кваліфікаційної категорії під час атестації є наявність у нього вищої 

педагогічної освіти не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 

освітнього рівня магістра. 

Педагогічним працівникам, які здобули вищу педагогічну освіту 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за результатами 

атестації встановлюються тарифні розряди. Присвоєння тарифних розрядів 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ». 
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