
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

13.05.2014  № 586 

 
 

  Зареєстрований в Міністерстві 
                                                                          юстиції України  
                                                                         5 червня 2014 р.  

                                                                      за № 594/25371 

 
Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з 

додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими 
здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-

кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра 
З метою приведення підготовки педагогічних працівників за поєднаними напрямами 

(спеціальностями, спеціалізаціями) у відповідність до потреб дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів у кадрах з певного напряму або з 
певної спеціальності, спеціалізації, на виконання Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 
року № 344, НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Перелік напрямів (спеціальностей), що поєднуються з додатковими 
спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних 
працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра, що додається. 

Взяти до відома, що цей Перелік поширюється на всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників, і запроваджується при 
вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра - з 2014 року, спеціаліста 
і магістра - з 2018 року. 

2. Установити, що: 
1) фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, підготовка яких здійснюється за 

поєднаними напрямом і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється 
кваліфікація за напрямом; 

2) фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за 
поєднаними спеціальностями або спеціальністю і спеціалізацією, присвоюється кваліфікація 
за першою та другою спеціальностями або спеціальністю і спеціалізацією. Кваліфікація за 
спеціалізацією зазначається в додатку до диплома; 

3) фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня магістра присвоюються кваліфікація 
викладача за першою спеціальністю і кваліфікація за другою спеціальністю, спеціалізацією. 
Кваліфікація за спеціалізацією зазначається в додатку до диплома; 

4) студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2013 році і раніше, 
продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра відповідно до обраних напрямів (спеціальностей). 

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.), керівникам вищих 
навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів з педагогічних спеціальностей, під 
час проведення акредитації поєднаних напрямів (спеціальностей) виходити з того, що кожен 
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з поєднаних напрямів (спеціальностей) акредитується окремо. При цьому ліцензований обсяг 
з кожного напряму (спеціальності) визначається сумою обсягу підготовки, що здійснюється 
окремо із зазначеного напряму (спеціальності), обсягу підготовки за поєднаними напрямами 
(спеціальностями) як в якості першого напряму (спеціальності) в цьому поєднанні, так і в 
якості другого напряму (спеціальності). 

У тому випадку, якщо з другого напряму (спеціальності) підготовка бакалаврів окремо не 
здійснюється, цей напрям (спеціальність) акредитується за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра і спеціаліста в межах ліцензованого обсягу, що не перебільшує обсягу з 
першого напряму (спеціальності) при їх поєднанні. 

У разі поєднання напряму (спеціальності) і спеціалізації акредитується лише напрям 
(спеціальність) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. 

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) забезпечити подання наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством 
порядку. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра І.Р. Совсун. 
 

 
               Міністр                                                                                             С.М. Квіт 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
освіти і науки України  
13.05.2014  № 586 
 
 
Зареєстрований в 
Міністерстві  
юстиції України  
5 червня 2014 р.  
за № 594/25371 
 
 

ПЕРЕЛІК  
напрямів (спеціальностей), що поєднуються з додатковими 
спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється 

підготовка педагогічних працівників освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра 

 
Шиф

р 
галузі 

Галузь 
знань 

Напрям 
підготовки 

Додаткові 
спеціальності та 

спеціалізації 

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
бакалавра спеціаліста магістра 

1 2 3 4 5 6 7 
Освіта 

0101 Педагогічн
а освіта 

6.010101  
Дошкільна 
освіта 

7.01010201  
8.01010201  
Початкова освіта 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Вчитель 
початкової школи 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 
дошкільної освіти, 
вчитель початкової 
школи 



7.01010501  
8.01010501  
Корекційна 
освіта (логопедія) 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Вчитель-логопед 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Вчитель-логопед 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Соціальний 
педагог 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Соціальний педагог 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Практичний 
психолог у 
дошкільних 
навчальних 
закладах 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Практичний психолог 
у дошкільних 
навчальних закладах 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Керівник гуртка з 
іноземної мови 
(зазначається 
мова) 
дошкільного 
навчального 
закладу 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Керівник гуртка з 
іноземної мови 
(зазначається мова) 
дошкільного 
навчального закладу 

Спеціалізація: 
фізична культура 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Інструктор з 
фізичної культури 
дітей дошкільного 
віку 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 
дошкільної освіти.  
Інструктор з фізичної 
культури дітей 
дошкільного віку 

Спеціалізація: 
хореографія 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Керівник 
хореографічного 
колективу дітей 
дошкільного віку 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Керівник 
хореографічного 
колективу дітей 
дошкільного віку 

Спеціалізація: 
музичне 
мистецтво 

Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Організатор 
дошкільної 

освіти.  
Музичний 
керівник 
дошкільного 
навчального 
закладу 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Музичний керівник 
дошкільного 
навчального закладу 

Спеціалізація: 
образотворче 

Вихователь дітей 
раннього та 

Організатор 
дошкільної 

Викладач дошкільної 
педагогіки та 



мистецтво дошкільного віку освіти.  
Організатор 
образотворчої 
діяльності дітей 
дошкільного віку 

психології.  
Організатор 

дошкільної освіти.  
Організатор 
образотворчої 
діяльності дітей 
дошкільного віку 

6.010102  
Початкова 
освіта 

7.01010101  
8.01010101  
Дошкільна освіта 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

7.01010501  
8.01010501  
Корекційна 
освіта (за 
нозологіями) 

Вчитель 
початкової 
школи, асистент 
вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вчитель-логопед 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Вчитель-логопед 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель 
початкової 
школи, асистент 
вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Організатор 
початкової 
освіти.  
Соціальний 
педагог 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Соціальний педагог 

7.01020301  
8.01020301  
Здоров’я людини 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 
освіти.  
Вчитель основ 
здоров’я та 
медико-санітарної 
підготовки 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель основ 
здоров’я та медико-
санітарної підготовки 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вчитель іноземної 
мови 
(зазначається 
мова) початкової 
школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель іноземної 
мови (зазначається 
мова) початкової 



школи 
Спеціалізація: 
трудове навчання 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 
освіти.  
Вчитель 
трудового 
навчання 
початкової школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель трудового 
навчання початкової 
школи 

Спеціалізація: 
фізична культура 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 
освіти.  
Вчитель фізичної 
культури 
початкової школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель фізичної 
культури початкової 
школи 

Спеціалізація: 
шкільне 
бібліотекознавств
о 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Шкільний 
бібліотекар 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Шкільний бібліотекар 

Спеціалізація: 
хореографія 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової освіти. 
Керівник дитячого 
хореографічного 
колективу 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 
освіти. Організатор 
початкової освіти. 
Керівник дитячого 
хореографічного 
колективу 

Спеціалізація: 
музичне 
мистецтво 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вчитель музики 
початкової школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Вчитель музики 
початкової школи 

Спеціалізація: 
образотворче 
мистецтво 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 
початкової школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель 
образотворчого 
мистецтва початкової 
школи 

Спеціалізація: 
виховна робота в 
інтернатних 
закладах 

Вчитель 
початкової 
школи, асистент 
вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Організатор 
виховної роботи в 
інтернатному 
закладі 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 

початкової освіти.  
Організатор виховної 
роботи в 
інтернатному закладі 

Спеціалізація: Вчитель Організатор Викладач педагогіки, 



позашкільна 
освіта 

початкової школи початкової 

освіти.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

Спеціалізація: 
інформатика 

Вчитель 
початкової школи 

Організатор 
початкової 

освіти.  
Вчитель 
інформатики 
початкової школи 

Викладач педагогіки, 
психології та 
методики початкової 

освіти.  
Організатор 
початкової освіти.  
Вчитель інформатики 
початкової школи 

6.010103  
Технологічна 
освіта (за 
профілями 
навчання: 
металообробка, 
деревообробка, 
автосправа, 
агровиробництв
о, технічна та 
комп’ютерна 
графіка та інші) 

7.04010101  
8.04010101  
Хімія 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), 
креслення та хімії 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та хімії 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), 
креслення та 
фізики 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та фізики 

7.02020701  
8.02020701  
Дизайн 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), 
креслення та 

дизайну.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та дизайну 

7.02020801  
8.02020801  
Декоративно-
прикладне 
мистецтво 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), 
креслення та 
декоративно-
прикладного 

мистецтва.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва 

Спеціалізація: 
інформатика 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 



профіль), 
креслення та 
інформатики 

навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та 
інформатики 

Спеціалізація: 
фізична культура 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), 
креслення та 
фізичної культури 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій, 
креслення та фізичної 
культури 

Спеціалізація: 
технічна 
творчість 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль) і 
креслення.  
Організатор 
технічної 
творчості. 
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій і 

креслення.  
Організатор технічної 
творчості 

Спеціалізація: 
профорієнтаційна 
робота 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль) і 

креслення.  
Профорієнтолог 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій і 
креслення.  
Профорієнтолог 

Спеціалізація: 
основи 
підприємництва 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль) і 
креслення.  
Вчитель основ 
підприємництва 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій і 
креслення.  
Вчитель основ 
підприємництва 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль) і 
креслення.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 
навчання 
(зазначається 
профіль), технологій і 
креслення.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
технологій і 
креслення 

Вчитель 
технологій, 
профільного 
навчання 
(зазначається 

Викладач загально-
технічних дисциплін і 
методики навчання 
технологій.  
Вчитель профільного 



профіль) і 

креслення.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

навчання 
(зазначається 
профіль), технологій і 
креслення.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.010105  
Корекційна 
освіта (за 
нозологіями) 

Сурдопедагогіка. 
Спеціальна 
психологія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Сурдопедагог, 
спеціальний 

психолог.  
Вчитель 
початкової школи 
дітей з 
порушеннями 
слуху 

Сурдопедагог.  
Викладач спеціальної 
психології і 
корекційної 
педагогіки 

(сурдопедагогіки).  
Вчитель початкової 
школи дітей з 
порушеннями слуху 

Сурдопедагогіка. 
Українська мова 
та література 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Сурдопедагог.  
Вчитель 
початкової школи 
та української 
мови й літератури 
дітей з 
порушеннями 
слуху 

Сурдопедагог.  
Викладач корекційної 
педагогіки 

(сурдопедагогіки).  
Вчитель початкової 
школи та української 
мови й літератури 
дітей з порушеннями 
слуху 

Тифлопедагогіка. 
Спеціальна 
психологія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Тифлопедагог,  
спеціальний 

психолог.  
Вчитель 
початкової школи 
дітей з 
порушеннями 
зору 

Тифлопедагог.  
Викладач спеціальної 
психології і 
корекційної 
педагогіки 

(тифлопедагогіки).  
Вчитель початкової 
школи дітей з 
порушеннями зору 

Тифлопедагогіка. 
Логопедія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Тифлопедагог, 

вчитель-логопед.  
Вчитель 
початкової школи 
дітей з 
порушеннями 
зору 

Тифлопедагог.  
Викладач корекційної 
педагогіки 

(тифлопедагогіки).  
Вчитель початкової 
школи дітей з 
порушеннями зору 

Олігофрено-
педагогіка. 
Логопедія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 

Олігофренопедаго
г, вчитель-

логопед.  

Олігофренопедагог.  
Викладач корекційної 
педагогіки 



з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Вчитель дітей з 
вадами 
розумового 
розвитку 

(олігофренопедагогік

и та логопедії).  
Вчитель дітей з 
вадами розумового 
розвитку 

Олігофрено-
педагогіка. 
Спеціальна 
психологія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Олігофренопедаго
г, 
спеціальний 

психолог.  
Вчитель дітей з 
вадами 
розумового 
розвитку 

Олігофренопедагог,  
спеціальний 

психолог.  
Викладач спеціальної 
психології та 
корекційної 
педагогіки 
(олігофренопедагогік
и). 
Вчитель дітей з 
вадами розумового 
розвитку 

Логопедія. 
Початкова освіта 
дітей з тяжкими 
порушеннями 
мовлення 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Вчитель-логопед.  
Вчитель 
початкової школи 
дітей з тяжкими 
порушеннями 
мовлення 

Вчитель-логопед.  
Викладач корекційної 
педагогіки 

(логопедії).  
Вчитель початкової 
школи дітей з 
тяжкими 
порушеннями 
мовлення 

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Вчитель-логопед.  
Спеціальний 
психолог 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

Викладач спеціальної 
психології та 
корекційної 
педагогіки 

(логопедії).  
Вчитель-логопед.  
Спеціальний психолог 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

7.01010201  
8.01010201  
Початкова освіта 

Вчитель-

дефектолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Вчитель-

дефектолог.  
Вчитель 
початкової школи 

Викладач спеціальної 
психології та 
корекційної 
педагогіки 

(дефектології).  
Вчитель-дефектолог.  
Вчитель початкової 
школи 

7.01010101  
8.01010101  

Вчитель-

дефектолог.  
Вчитель-

дефектолог,  
Викладач спеціальної 
психології та 



Дошкільна освіта Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

спеціальний 

психолог.  
Вихователь дітей 
з вадами 
психофізичного 
розвитку 

корекційної 
педагогіки 

(дефектології).  
Вчитель-дефектолог, 
спеціальний 

психолог.  
Вихователь дітей з 
вадами 
психофізичного 
розвитку, спеціальний 
психолог 

6.010106  
Соціальна 
педагогіка (за 
спеціалізаціями: 
соціально-
реабілітаційна 
діяльність, 
соціально-
профілактична 
діяльність, 
екокультурна 
діяльність, 
соціально- 
педагогічний 
супровід 
прийомної сім’ї, 
соціальний 
патронаж дітей-
сиріт, 
організація 
соціально-
виховної 
діяльності в 
позашкільних 
закладах і 
оздоровчих 
таборах та інші) 

7.01020101  
8.01020101  
Фізичне 
виховання 

Соціальний 
педагог, асистент 
вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Соціальний 

педагог.  
Вчитель фізичної 
культури 

Викладач соціальної 
педагогіки та 

психології.  
Вчитель фізичної 
культури 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Соціальний 
педагог, асистент 
вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Соціальний 

педагог.  
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Викладач соціальної 
педагогіки та 

психології.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

Спеціалізація: 
цивільний захист 

Соціальний 
педагог 

Соціальний 

педагог.  
Вчитель предмета 
«Захист 

Вітчизни».  
Фахівець з питань 
цивільного 
захисту 

Викладач безпеки 
життєдіяльності та 

цивільного захисту.  
Вчитель предмета 

«Захист Вітчизни».  
Фахівець з питань 
цивільного захисту 

0102 Фізичне 
виховання, 
спорт і 
здоров’я 
людини 

6.010201  
Фізичне 
виховання 

7.01020301  
8.01020301  
Здоров’я людини 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури та основ 
здоров’я 

Викладач фізичного 

виховання.  
Вчитель фізичної 
культури та основ 
здоров’я 

7.02020201  
8.02020201  
Хореографія 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 

культури.  
Керівник 
хореографічного 

колективу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач фізичного 

виховання.  
Вчитель фізичної 

культури.  
Керівник 
хореографічного 
колективу 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури та 
біології 

Викладач фізичного 
виховання.  
Вчитель фізичної 
культури та біології 

Спеціалізація: 
методика 
туристичної 
роботи 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури.  
Організатор 
туристичної 
роботи.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач фізичного 
виховання.  
Вчитель фізичної 

культури.  
Організатор 
туристичної роботи 

Спеціалізація: Вчитель фізичної Вчитель фізичної Викладач фізичного 



методика 
спортивно-
масової роботи 

культури культури.  
Організатор 
спортивно-
масової роботи.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

виховання.  
Вчитель фізичної 

культури.  
Організатор 
спортивно-масової 
роботи 

Спеціалізація: 
фізичне 
виховання у 
спеціальному 
навчальному 
закладі 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури.  
Організатор 
фізичного 
виховання у 
спеціальному 
навчальному 
закладі 

Викладач фізичного 
виховання.  
Вчитель фізичної 

культури.  
Організатор 
фізичного виховання 
у спеціальному 
навчальному закладі 

Спеціалізація: 
фізичне 
виховання дітей 
дошкільного віку 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 

культури.  
Інструктор з 
фізичної культури 
дітей дошкільного 
віку 

Викладач фізичного 
виховання.  
Вчитель фізичної 

культури.  
Інструктор з фізичної 
культури дітей 
дошкільного віку 

Спеціалізація: 
захист Вітчизни 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури та 
предмета „Захист 
Вітчизни” 

Викладач фізичного 
виховання.  
Вчитель фізичної 
культури та предмета 
„Захист Вітчизни” 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель фізичної 
культури 

Вчитель фізичної 
культури. 
Організатор 
спортивно-
масової роботи, 
керівник гуртка за 
профілем 
підготовки, 
педагог-
організатор 
навчального 
закладу 

Викладач фізичного 
виховання. Вчитель 
фізичної культури. 
Організатор 
спортивно-масової 
роботи, методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.010203  
Здоров’я 
людини 

7.01010501  
8.01010501  
Корекційна 
освіта (логопедія) 

Вчитель основ 
здоров’я, 
асистент вчителя 
загальноосвітньог
о навчального 
закладу з 
інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням 

Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Вчитель 
(вихователь) 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів для осіб з 
вадами мовлення 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Вчитель (вихователь) 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладів для осіб з 
вадами мовлення 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель основ 
здоров’я 

Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 



навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Соціальний 
педагог 

навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Соціальний педагог 

7.01020101  
8.01020101  
Фізичне 
виховання 

Вчитель основ 
здоров’я 

Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Вчитель фізичної 
культури 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Вчитель фізичної 
культури 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель основ 
здоров’я 

Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Практичний 
психолог 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Практичний психолог 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель основ 
здоров’я 

Вчитель основ 
здоров’я, біології 

та екології.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладах 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 
здоров’я, біології та 

екології.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладах 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель основ 
здоров’я 

Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Педагог-
організатор 
навчального 
закладу, керівник 
гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач валеології.  
Вчитель основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 

закладах.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

Гуманітарні науки та мистецтво 
0202 Мистецтво 6.020202  

Хореографія 
7.01010101  
8.01010101  
Дошкільна освіта 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 

хореографії.  
Хореограф 
дошкільного 
навчального 

Викладач 

хореографії.  
Хореограф 
дошкільного 

навчального закладу.  



закладу Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

7.01010201  
8.01010201  
Початкова освіта 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 
хореографії та 
мистецтва 
початкових класів 

Викладач 

хореографії.  
Вчитель хореографії 
та мистецтва 
початкових класів 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 
хореографії, 
мистецтва.  
Соціальний 
педагог 

Викладач 

хореографії.  
Вчитель хореографії, 

мистецтва.  
Соціальний педагог 

Спеціалізація: 
художня 
культура 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 
хореографії, 
художньої 
культури, етики та 

естетики.  
Керівник 
хореографічного 
колективу 

Викладач 

хореографії.  
Вчитель хореографії, 
художньої культури, 
етики та естетики.  
Керівник 
хореографічного 
колективу 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 

хореографії.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач 

хореографії.  
Вчитель хореографії.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.020204  
Музичне 
мистецтво 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Соціальний 
педагог 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Соціальний педагог 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

Спеціалізація: 
методика 
виховної роботи 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Методист з 
виховної роботи 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Методист з виховної 
роботи 

Спеціалізація: 
українознавство 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва та 
українознавства 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва та 
українознавства 

Спеціалізація: 
хореографія 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Керівник 
хореографічного 
колективу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Керівник 
хореографічного 
колективу 

Спеціалізація: 
художня 
культура, етика 
та естетика 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва, 
художньої 
культури, етики та 
естетики 

Викладач музичного 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва, 
художньої культури, 
етики та естетики 

Спеціалізація: Вчитель Вчитель Викладач музичного 



організація 
вокально-хорової 
роботи в 
закладах освіти 

музичного 
мистецтва 

мистецтва. 
Організатор 
вокально-хорової 
роботи у 
навчальних 
закладах 

мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Організатор вокально-
хорової роботи у 
навчальних закладах 

Спеціалізація: 
режисура 
музично-
виховних 
шкільних заходів 

Вчитель 
музичного 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Організатор 
музично-виховних 

шкільних заходів.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач музичного 

мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Організатор музично-
виховних шкільних 
заходів 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
хореографії 

Вчитель 

хореографії.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач 

хореографії.  
Вчитель хореографії.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.020205  
Образотворче 
мистецтво 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Викладач 
образотворчого 

мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

Спеціалізація: 
художня 
культура, етика 
та естетика 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва, 
художньої 
культури, етики та 
естетики 

Викладач 
образотворчого 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва, 
художньої культури, 
етики та естетики 

Спеціалізація: 
декоративне 
мистецтво 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Керівник гуртка 
декоративного 
мистецтва.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач 
образотворчого 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Керівник гуртка 
декоративного 
мистецтва 

Спеціалізація: 
дизайн 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Керівник гуртка 
дизайну 

Викладач 
образотворчого 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Керівник гуртка 
дизайну 

Спеціалізація: 
моделювання 
одягу 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Керівник гуртка 
моделювання 
одягу 

Викладач 
образотворчого 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Керівник гуртка 
моделювання одягу 

Спеціалізація: 
художні 
промисли 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва 

Вчитель 
мистецтва. 
Керівник гуртка 
художніх 
промислів 

Викладач 
образотворчого 
мистецтва.  
Вчитель мистецтва.  
Керівник гуртка 
художніх промислів 

Спеціалізація: 
позашкільна 

Вчитель 
образотворчого 

Вчитель 
мистецтва. 

Викладач 
образотворчого 



освіта мистецтва Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

мистецтва.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

0203 Гуманітарн
і науки 

6.020302  
Історія 

7.04010401  
8.04010401  
Географія 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії та 
географії 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії та 
географії 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії та 
мови 
(зазначається 
мова) 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії та 
мови (зазначається 
мова) 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Соціальний 
педагог 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Соціальний педагог 

Спеціалізація: 
українознавство 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії та 
українознавства 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії та 
українознавства 

Спеціалізація: 
шкільне 
бібліотекознавств
о 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Шкільний 
бібліотекар 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Шкільний бібліотекар 

Спеціалізація: 
основи 
правознавства 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії та 
основ 
правознавства 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії та 
основ правознавства 

Спеціалізація: 
краєзнавчо-
туристична 
робота 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Організатор 
краєзнавчо-
туристичної 
роботи.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Історик.  
Викладач історії.  
Організатор 
краєзнавчо-
туристичної роботи 

Спеціалізація: 
музеєзнавство 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Організатор 
музейної справи 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Організатор музейної 
справи 

Спеціалізація: 
християнська 
етика 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Вчитель 
християнської 
етики, етики та 
естетики 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Вчитель 
християнської етики, 
етики та естетики 



Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Історик.  
Викладач історії.  
Вчитель історії.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель історії Історик.  
Вчитель історії.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Історик.  
Викладач історії.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.020303  
Філологія.  
Українська мова 
і література 

7.02030201  
8.02030201  
Історія 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури, 
світової 
літератури та 
історії 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури, 
світової літератури та 
історії 

7.02030301  
8.02030301  
Мова і література 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури та 
мови 
(зазначається 
мова) і світової 
літератури 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 
мови (зазначається 
мова) і світової 
літератури 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури та 
світової 
літератури. 
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 

світової літератури.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель 
української мови 
та літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови 

та літератури.  
Соціальний 
педагог 

Філолог.  
Викладач української 
мови та літератури.  
Вчитель української 
мови та літератури.  
Соціальний педагог 

Спеціалізація: 
українознавство 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури, 
світової 
літератури та 
українознавства 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури, 
світової літератури та 
українознавства 

Спеціалізація: 
християнська 
етика 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури, 
світової 

літератури.  
Вчитель 
християнської 
етики, етики та 
естетики 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури, 
світової літератури.  
Вчитель 
християнської етики, 
етики та естетики 

Спеціалізація: 
режисура 

Вчитель 
української мови 

Філолог.  
Вчитель 

Філолог.  
Викладач української 



шкільних театрів і літератури української мови і 
літератури та 
світової 
літератури. 
Режисер 
шкільного театру.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 
світової літератури.  
Режисер шкільного 
театру 

Спеціалізація: 
шкільне 
бібліотекознавств
о 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури та 
світової 
літератури. 
Шкільний 
бібліотекар 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 
світової літератури.  
Шкільний бібліотекар 

Спеціалізація: 
художня 
культура 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури, 
світової 
літератури та 
художньої 
культури 

Філолог.  
Викладач української 
мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури, 
світової літератури та 
художньої культури 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель 
української мови 
і літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури та 
світової 
літератури. 
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Філолог.  
Викладач української 

мови і літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 
світової літератури.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
української мови 
та літератури 

Філолог.  
Вчитель 
української мови і 
літератури та 
світової 
літератури. 
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Філолог.  
Викладач української 
мови та літератури.  
Вчитель української 
мови і літератури та 
світової літератури.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.020303  
Філологія (мова 
і література із 
зазначенням 
мови) 

7.02030301  
8.02030301  
Українська мова і 
література 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) та світової 
літератури 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова), української 
мови і літератури 
та світової 
літератури 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель мови 
(зазначається мова), 
української мови і 
літератури та світової 
літератури 

7.02030301  
8.02030301  
Мова і література 
(вивчаються дві 
мови) 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) та світової 
літератури 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначаються 
мови) та світової 
літератури 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначаються мови) 
та світової 

літератури.  
Вчитель мови 
(зазначаються мови) 
та світової літератури 



7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) та світової 
літератури 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова) та світової 

літератури.  
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) та світової 
літератури 

Філолог. Вчитель 
мови 
(зазначається 
мова) та світової 
літератури. 
Соціальний 
педагог 

Філолог. Викладач 
мови (зазначається 
мова) та світової 
літератури. Вчитель 
мови (зазначається 
мова) та світової 
літератури. 
Соціальний педагог 

Спеціалізація: 
шкільне 
бібліотекознавств
о 

Вчитель мови  
(зазначаються 
мови) та світової 
літератури 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова) та світової 

літератури.  
Шкільний 
бібліотекар 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Шкільний бібліотекар 

Спеціалізація: 
християнська 
етика 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) та світової 
літератури 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова) та світової 

літератури.  
Вчитель 
християнської 
етики, етики та 
естетики 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель 
християнської етики, 
етики та естетики 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель мови  
(зазначається 
мова) 

Філолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова) та світової 

літератури.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Філолог.  
Викладач мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Вчитель мови 
(зазначається мова) та 

світової літератури.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

Соціальні науки, бізнес і право 
0301 Соціально-

політичні 
науки 

6.030103  
Практична 
психологія 

7.01010601  
8.01010601  
Соціальна 
педагогіка 

Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Практичний 

психолог.  
Соціальний 
педагог 

Викладач практичної 

психології.  
Практичний 

психолог.  
Соціальний педагог 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Практичний 

психолог.  
Вчитель мови 
(зазначається 
мова) 

Викладач практичної 
психології.  
Практичний 

психолог.  
Вчитель мови 
(зазначається мова) 

Природничі науки 



0401 Природнич
і науки 

6.040101  
Хімія 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії, 
біології та екології 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії, біології 
та екології 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії, 
фізики та екології 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії, фізики 
та екології 

Спеціалізація: 
інформатика 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії, 
екології та 
інформатики 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії, екології 
та інформатики 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії, 
екології та мови 
(зазначається 
мова) 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії, екології 
та мови (зазначається 
мова) 

Спеціалізація: 
природознавство 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії, 
екології та 
природознавства 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії, екології 
та природознавства 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії та 
екології. Фахівець 
у галузі освітніх 
вимірювань 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії та 

екології.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель хімії Хімік.  
Вчитель хімії та 
екології. Педагог-
організатор 
навчального 
закладу. Керівник 
гуртка за 
профілем 
підготовки 

Хімік.  
Викладач хімії.  
Вчитель хімії та 

екології.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.040102  
Біологія 

7.01020101  
8.01020101  
Фізичне 
виховання 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та 
фізичної культури 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та фізичної 
культури 

7.01020301  
8.01020301  
Здоров’я людини 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної 
служби в 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладах 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та основ 

здоров’я.  
Організатор 
валеологічної служби 
в дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних і 
реабілітаційних 
закладах 

7.03010301  
8.03010301  
Практична 
психологія (за 
видами) 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології 

та екології.  
Практичний 
психолог у 
навчальних 
закладах 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології та 

екології.  
Практичний психолог 
у навчальних закладах 

7.04010101  Вчитель біології Біолог.  Біолог.  



8.04010101  
Хімія 

Вчитель біології, 
екології та хімії 

Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та хімії 

7.04010401  
8.04010401  
Географія 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та 
географії 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та географії 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та фізики 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та фізики 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та мови 
(зазначається 
мова) 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та мови 
(зазначається мова) 

Спеціалізація: 
інформатика 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та 
інформатики 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та 
інформатики 

Спеціалізація: 
природознавство 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та 
природознавства 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та 
природознавства 

Спеціалізація: 
основи аграрного 
виробництва 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології, 
екології та основ 
аграрного 
виробництва 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології, 
екології та основ 
аграрного 
виробництва 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель біології Біолог.  
Вчитель біології 
та екології.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології та 

екології.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель біології. 
Керівник гуртка 

Біолог.  
Вчитель біології 

та екології.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Біолог.  
Викладач біології.  
Вчитель біології та 

екології.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.040104  
Географія 

7.01020101  
8.01020101  
Фізичне 
виховання 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії, 
економіки та 
фізичної культури 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії, 
економіки та фізичної 
культури 

7.02030201  
8.02030201  
Історія 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії, 
економіки та 
історії 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії, 
економіки та історії 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії, 
економіки та 
біології 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії, 
економіки та біології 



7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії, 
економіки та мови 
(зазначається 
мова) 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії, 
економіки та мови 
(зазначається мова) 

Спеціалізація: 
природознавство 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії, 
економіки та 
природознавства 

Географ. Викладач 
географії. Вчитель 
географії, економіки 
та природознавства 

Спеціалізація: 
краєзнавчо-
туристична 
робота 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії 
та економіки.  
Організатор з 
краєзнавчо-
туристичної 
роботи.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії та 
економіки.  
Організатор з 
краєзнавчо-
туристичної роботи 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії 
та економіки.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії та 
економіки.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель географії Географ.  
Вчитель географії 

та економіки.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Географ.  
Викладач географії.  
Вчитель географії та 
економіки.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.040106  
Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
-вання 

7.04010101  
8.04010101  
Хімія 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та хімії 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
хімії 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та біології 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
біології 

7.04010401  
8.04010401  
Географія 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та географії 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
географії 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та фізики 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
фізики 

Спеціалізація: 
інформатика 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та інформатики 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
інформатики 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та мови 
(зазначається 
мова) 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
мови (зазначається 
мова) 



(вивчається одна 
мова) 
Спеціалізація: 
природознавство 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології 
та 
природознавства 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології та 
природознавства 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель екології Еколог.  
Вчитель екології.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Еколог.  
Викладач екології.  
Вчитель екології.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

0402 Фізико-
математич
ні науки 

6.040201  
Математика 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 
математики, 
фізики та 
астрономії 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики, 
фізики та астрономії 

7.04030201  
8.04030201  
Інформатика 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 
математики та 
інформатики 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики 
та інформатики 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 
математики та 
мови 
(зазначається 
мова) 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики 
та мови (зазначається 
мова) 

Спеціалізація: 
економіка 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 
математики та 
економіки 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики 
та економіки 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 

математики.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
математики 

Математик.  
Вчитель 

математики.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Математик.  
Викладач 

математики.  
Вчитель математики.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

6.040203  
Фізика 

7.01010301  
8.01010301  
Технологічна 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 



освіта технологій астрономії та 
технологій 

7.04010101  
8.04010101  
Хімія 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та хімії 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та хімії 

7.04010201  
8.04010201  
Біологія 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
біології 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та біології 

7.04020101  
8.04020101  
Математика 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
математики 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
математики 

7.04030201  
8.04030201  
Інформатика 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
інформатики 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
інформатики 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 
іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
мови 
(зазначається 
мова) 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та мови 
(зазначається мова) 

Спеціалізація: 
технічна 
творчість 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Організатор з 
технічної 
творчості.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Організатор з 
технічної творчості 

Спеціалізація: 
природознавство 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
природознавства 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики, 
астрономії та 
природознавства 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель фізики Фізик.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Фізик.  
Викладач фізики.  
Вчитель фізики та 

астрономії.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 

0403 Системні 
науки та 
кібернетик
а 

6.040302  
Інформатика 

7.02030302  
8.02030302  
Мова і література 
(із зазначенням 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 
інформатики та 
мови 
(зазначається 

Викладач 
інформатики. 
Вчитель інформатики 
та мови (зазначається 



іноземної мови) 
(вивчається одна 
мова) 

мова) мова) 

7.04020301  
8.04020301  
Фізика 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 
інформатики та 
фізики 

Викладач 
інформатики. 
Вчитель інформатики 
та фізики 

 

 
 

 
 

 
7.04020101  
8.04020101  
Математика 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 
інформатики та 
математики 

Викладач 
інформатики. 
Вчитель інформатики 
та математики 

7.01010301  
8.01010301  
Технологічна 
освіта 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 
інформатики та 
технологій 

Викладач 
інформатики. 
Вчитель інформатики 
та технологій 

Спеціалізація: 
освітні 
вимірювання 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 

інформатики.  
Фахівець у галузі 
освітніх 
вимірювань 

Інформатик.  
Викладач 
інформатики. 
Вчитель 

інформатики.  
Фахівець у галузі 
освітніх вимірювань 

Спеціалізація: 
позашкільна 
освіта 

Вчитель 
інформатики 

Вчитель 

інформатики.  
Педагог-
організатор 
навчального 

закладу.  
Керівник гуртка за 
профілем 
підготовки 

Викладач 
інформатики. 
Вчитель 

інформатики.  
Методист 
позашкільного 
навчального закладу 
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