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Керівникам навчальних
закладів, що здійснюють
підготовку фахівців за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста
Про навчальні плани і
програми підготовки
молодших спеціалістів
У 2017/2018 н.р.
Законом України 1958-УІІІ від 21.03.17 р. «Про внесення зміни до Закону
України «Про вищу освіту» щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» встановлено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом (16.04.17 р.), продовжується в межах
строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного
документу про вищу освіту встановленого зразка – диплома молодшого спеціаліста.
Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться у 2019 році.
Навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста до 2019 року за освітньо-професійними програмами
вищої освіти – складовими галузевих стандартів, які розроблені і затверджені у 20092015 роках.
У 2015 році навчальні заклади сформували навчальні плани на 2015/2016 н.р.
за спеціальностями нового Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, на підставі
діючих освітньо-професійних програм.
Нові стандарти підготовки молодших спеціалістів будуть розроблятися після
прийняття Закону України «Про освіту» та визначення місця молодших спеціалістів
у системі освіти України.
Оскільки діючими на сьогодні освітніми програмами є освітньо-професійні
програми, розроблені у 2009-2015 роках, навчальні заклади можуть не змінювати
навчальні плани, розроблені і затверджені в установленому порядку у 2015/2016 н.р..
У робочі навчальні плани на 2017/2018 н.р. можна вносити зміни у варіативну

компоненту цих навчальних планів у межах запланованих годин, враховуючи
рекомендації ІМЗО, зазначені у листі від 21.06.16 р. №2.1/10-1606 «Про особливості
формування навчальних планів підготовки молодшого спеціаліста на 2016/2017 н.р.»
Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів, які здійснюють
підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти,
на те, що реформування старшої школи може розпочатися лише з 2018 року,
тому предмети загальноосвітньої підготовки залишаються відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2010 року №587 «Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних
закладах І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної
середньої освіти».
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.17 р. №1/9-315
«Про структуру та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на
2017/2018 н.р.» навчальні плани старшої школи (10-11 класи) розробляються за
типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 р. №834 (із
змінами) «Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», відповідно до якого здійснюється вивчення предметів
загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а. (наказ МОНУ №587 від 17.06.10 р.)
Отже, навчальні плани, розроблені і затверджені у 2015/2016 н.р., у частині
інваріантної складової можна не змінювати.
У 2017/2018 н.р. загальноосвітня підготовка у ВНЗ І-ІІ р.а. здійснюватиметься
за програмами, схваленими комісіями з відповідних предметів Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України та Вченою Радою ІМЗО у
2010-2013 р.р.
Наказом МОН № 826 від 14.07.16 р. «Про затвердження навчальних програм
для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 н.р.» внесено
зміни до навчальних програм старшої школи. Інститутом модернізації змісту освіти
були направлені листи навчальним закладам щодо вивчення предметів загальноосвітньої підготовки: «Про особливості навчання базових предметів у 2016/17 н.р.»
(лист ІМЗО від 21.06.16 р. №2.1/10-1606), «Про особливості викладання української
мови і літератури у 2016/2017 н.р.» (лист ІМЗО від 14.09.16 р. №2172).
Враховуючи зміни до навчальних програм старшої школи у 2016 році і рекомендації, надані Інститутом, навчальні заклади розроблятимуть робочі навчальні
програми, які затверджуються в установленому в навчальному закладі порядку.
У 2016 році Міністерством було надано на громадське обговорення проект
типового навчального плану, а також проекти навчальних програм для учнів 10-11
класів. Зміни мають стати чинними з 2018 року.
У 2017/2018 н.р. навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти, можуть долучитися до пілотування нових Типових
навчальних планів для старшої школи, проекти яких розміщено на офіційному
сайті МОН, шляхом впровадження інтегрованих курсів.
Рішення про здійснення пілотування приймаються педагогічною радою
закладу. У цьому випадку навчальний заклад розробляє індивідуальний навчальний план загальноосвітньої підготовки (на 2роки).
Індивідуальні робочі навчальні плани розробляються тільки для груп, в
навчальних планах для яких передбачено зазначені вище зміни. Такі плани від-

повідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою КМУ від 27.08.10 р. №778, погоджуються департаментом загальної
середньої та дошкільної освіти МОН за поданням департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.
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