
НАЗВИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ 

 
№ Спеціалізація Освітня програма Підстава 

1.  «Педагогічний 

працівник 

закладу та/або 

установи 

освіти»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(29) 

1. Освітня програма підвищення 

кваліфікації соціальних педагогів закладів 

та/або установ освіти 

2. Освітня програма підвищення 

кваліфікації практичних психологів закладів  

та/або установ освіти 

3. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вихователів спеціальних шкіл, 

навчально-реабілітаційних центрів, дитячих 

будинків-інтернатів   

4. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів-логопедів закладів 

загальної середньої освіти, спеціальних шкіл і 

медичних установ 

5. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вихователів  закладів загальної 

середньої освіти (у тому числі вихователів груп 

подовженого дня та вихователів гуртожитків) 

6. Освітня програма підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

(фахівець /консультант) інклюзивно-ресурсних 

центрів 

7. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів 

закладів загальної середньої освіти 

8. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) російської 

мови та зарубіжної літератури 

9. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

10. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) математики 

11. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) біології і 

екології, основ здоров’я 

12. Освітня програма підвищення 

кваліфікації педагогів-організаторів 

13. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) інформатики 

14. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та української літератури 

15. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) історії, 

правознавства, громадянської освіти 

16. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) фізики і 

астрономії 

1.Наказ МОН від 28.12.2006 

N 864 

2.Наказ МОН від 22.05.2018 

№ 509 “Про затвердження 

Положення про психологічну 

службу у системі освіти 

України” 

Закон України «Про повну 

загальну середню освіту» 

(2020 р.) https://zakon.rada.go

v.ua/laws/show/463-20#Text 

 

 

 

 

 

Постанова КМУ від 21 липня 

2021 №765 Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України від 23.12.2020 

№ 2736 «Про затвердження 

професійного стандарту за 

професіями «Вчитель 

початкових класів закладу 

загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з 

дипломом молодшого 

спеціаліста)» 

https://osvita.ua/legislation/Ser

_osv/78704/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


 

17. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) фізичної 

культури (виховання) 

18. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) музичного 

мистецтва та мистецтва 

19. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) трудового 

навчання, технологій, креслення 

20. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) хімії 

21. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) захисту 

України 

22. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів основ здоров'я 

23. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) 

образотворчого мистецтва та мистецтва 

24. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) німецької 

мови 

25. Освітня програма підвищення 

кваліфікації асистентів вчителів 

26. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) географії та 

природознавства 

27. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів (викладачів) захисту 

України (з уточненням основ медичних знань) 

28. Освітня програма підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів 

та/або установ освіти з теми: «Створення 

сучасного освітнього середовища (з 

уточненням категорій, напрямів, 

компетентностей тощо)» 

29. Освітня програма підвищення 

кваліфікації корекційних педагогів (вчителів 

лікувальної фізкультури, ритміки, та соціально-

побутового орієнтування) спеціальних закладів 

освіти 

2.  «Керівник 

закладу освіти 

та/або 

установи» (8) 

1. Освітня програма підвищення кваліфікації 

директорів закладів загальної середньої 

освіти 

2. Освітня програма підвищення кваліфікації 

заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти з навчально-виховної 

роботи 

3. Освітня програма підвищення кваліфікації 

заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти з виховної роботи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників (директорів) інклюзивно-

ресурсних центрів, завідувачів філій 

інклюзивно-ресурсних центрів 

5. Освітня програма підвищення кваліфікації 

новопризначених директорів закладів 

загальної середньої освіти 

6. Освітня програма підвищення кваліфікації 

новопризначених заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти з 

навчально-виховної/ виховної роботи 

7. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників закладів та/або установ освіти з 

теми: «Створення сучасного освітнього 

середовища (з уточненням категорій, 

напрямів, компетентностей тощо)» 

8. Освітня програма підвищення кваліфікації 

директорів, заступників директорів, 

методистів закладів позашкільної освіти з 

теми «Створення сучасного освітнього 

середовища»  (з уточненням категорій, 

напрямів, компетентностей тощо) 

Постанова КМУ від 21 липня 

2021 №765 Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

 

3.  «Педагогічний 

працівник 

закладу 

дошкільної 

освіти» (7) 

1. Освітня програма підвищення 

кваліфікації директорів, вихователів-

методистів закладів дошкільної освіти, які за 

суміщенням або сумісництвом працюють 

вихователями.   

2. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вихователів закладів дошкільної 

освіти  

3. Освітня програма підвищення 

кваліфікації музичних керівників закладів 

дошкільної освіти 

4. Освітня програма підвищення 

кваліфікації практичних психологів,соціальних 

педагогів закладів дошкільної освіти 

5. Освітня програма підвищення 

кваліфікації інструкторів з фізкультури, 

керівників гуртків закладів дошкільної освіти 

6. Освітня програма підвищення 

кваліфікації вчителів-логопедів, вчителів-

дефектологів, асистентів вихователів закладів 

дошкільної освіти 

7. Освітня програма підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти з теми: «Створення сучасного освітнього 

середовища (з уточненням категорій, напрямів, 

компетентностей тощо)» 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про дошкільну освіту 

(Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2001, 

№ 49, ст.259) 

{Із змінами, 

4.  «Педагогічний 

працівник 

закладу 

1. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників гуртків художньо-естетичного 

напряму закладів позашкільної освіти 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про позашкільну освіту 



 

 

 

ВСЬОГО: 48 ОСВІТНІХ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

позашкільної 

освіти» (4) 

2. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників гуртків декоративно-ужиткового, 

образотворчого профілів закладів позашкільної 

освіти 

3. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників гуртків науково-технічного та 

дослідницько-експериментального напрямів 

закладів позашкільної освіти 

4. Освітня програма підвищення кваліфікації 

керівників гуртків туристсько-краєзнавчого, 

спортивно-оздоровчого, військово-

патріотичного, еколого-натуралістичного 

напрямів закладів позашкільної освіти 

(Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2000, № 46, 

ст.393) Із змінами 

 


