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Про посадові інструкції та 

назву посади „Фахівець (консультант)  
інклюзивно-ресурсного центру”  

 

Шановна пані Людмило! 
 

Міністерство економіки України розглянуло Ваше електронне звернення    
від 30.08.2021 щодо посадових інструкцій та назви посади „Фахівець 
(консультант) інклюзивно-ресурсного центру” і в межах компетенції повідомляє. 

Назви посад (професій) визначаються відповідно до Національного 
класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”, затвердженого 
наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (зі змінами) (далі – 

Класифікатор професій).  
Процедуру розроблення національних класифікаторів та змін до них, 

зокрема Класифікатора професій, визначено Порядком розроблення національних 
класифікаторів, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 11.01.2018 № 17, 

зареєстрованим в Мін’юсті 31.01.2018 за № 124/31576.   
Ініціаторами внесення до Класифікатора професій нових професійних назв 

робіт (посад, професій, занять), інших змін і доповнень є міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної 
політики у відповідних сферах економічної діяльності, всеукраїнські та галузеві 
об’єднання організацій роботодавців України, суб’єкти господарювання тощо, які 
застосовують певні професійні назви робіт. 

За пропозицією Міністерства освіти і науки України назву посади 
„Консультант психолого-медико-педагогічної консультації” змінено на „Фахівець 
(консультант) інклюзивно-ресурсного центру” (код 2340), назву посади „Вчитель з 
корекційної освіти” – на „Вчитель спеціальної освіти” (код 2340), а назву 
класифікаційного угруповання 2340 „Вчителі спеціалізованих навчальних 
закладів” – на „Вчителі закладів спеціальної освіти”. 
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Відповідно до структури Класифікатора професій, якщо назва посади 
містить запис у дужках, зокрема споріднену (однотипну) назву, назва посади 
„Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру” на практиці 
застосовується як „Фахівець інклюзивно-ресурсного центру” або „Консультант 

інклюзивно-ресурсного центру”. 

Зазначені пропозиції МОН ураховано проєктом Зміни № 10 до 
Класифікатора професій, який найближчим часом буде затверджено в 
установленому порядку. 

Крім цього, у Класифікаторі професій вже передбачені назви посад 
„Вчитель-дефектолог”, „Вчитель-логопед” та „Вчитель-реабілітолог” з кодом 
2340, що віднесені до класифікаційного угруповання „Вчителі закладів спеціальної 
освіти”, а також назва посади „Практичний психолог” з кодом 2445.2. 

Відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 „Професії 
працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” (розділ 1 
„Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців”), 
затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 (зі змінами, внесеними 
наказом Мінсоцполітики від 22.09.2015 № 951) (далі – Загальні положення), 
посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в 
штатному розписі.   

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими 
інструкціями працівників всіх категорій, які розробляються і затверджуються 
роботодавцем на основі типової кваліфікаційної характеристики з урахуванням 
конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівників та 
особливостей штатного розпису підприємства, установи, організації. 

Таким чином, оскільки назви посад „Фахівець інклюзивно-ресурсного 
центру”, „Консультант інклюзивно-ресурсного центру”, „Вчитель-дефектолог”, 

„Вчитель-логопед”, „Вчитель-реабілітолог” та „Практичний психолог” є різними 
посадами, посадові інструкції мають розроблятися на кожну назву посади, 
передбаченою штатним розписом відповідного інклюзивно-ресурсного центру. 

Звертаємо увагу на те, що листи Мінекономіки не є нормативно-правовими 
актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не 
встановлюють правових норм. 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  

економіки України                                                          Світлана ГЛУЩЕНКО 
 

 

 

 
Косухіна Т. В. (044) 200-23-91 


