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Наступність кваліфікацій в 

українському контексті  
• З 2002 року (попередній Закон «Про вищу освіту») в Україні існує 

практика здійснення навчання за програмою підготовки 

молодшого спеціаліста – перехід кваліфікацій ПТО до 

кваліфікацій вищої освіти. 
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Що відбулося у 2014 році? 
• Кваліфікація молодшого спеціаліста припинила своє існування як місток 

між ПТО і вищою освітою. Згідно зі ст. 45 нового Закону «Про вищу 

освіту» (2014р.), лише сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

використовується для прийому до ВНЗ; в Законі нічого не написано про 

такі траєкторії навчання. 
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Молодший спеціаліст і молодший бакалавр 

(спільні риси) 

Назва  Молодший спеціаліст (2002) Молодший бакалавр (2014) 

Тип Вища освіта Вища освіта 

 

Рівень НРК 

 

5  

 

5 

 

Обґрунтування, 

аналіз попиту та 

контекст 

 

 

Здатність розв'язувати типові 

спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності 

  

 

 

Здатність розв'язувати типові 

спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності 

  



Молодший спеціаліст і молодший бакалавр 

(відмінності) 

Назва  Молодший спеціаліст (2002) Молодший бакалавр (2014) 

Навчальний заклад Коледж, ПТУ Коледж  

Зовнішні вимоги (з прив’язкою до 

національних стандартів) 

Прив'язка до професійного стандарту 

(освітньо-кваліфікаційна характеристика) 

Прив'язка до стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 

Кредити/ Тривалість навчання 2-3 роки (120-180 ЄКТС) 

(3-4 роки на базі ISCED 2) 

90-120 ЄКТС 

Результати навчання Стандарти вищої освіти за спеціальностями Дескриптор рівня 5 НРК 

Стандарти вищої освіти за спеціальностями 

Забезпечення якості Державна акредитаційна комісія 

МОН 

Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти 

Компетентний орган, що присуджує 

кваліфікацію 

Державна екзаменаційна комісія 

(створюється МОН) 

Екзаменаційна комісія 

(створюється ВНЗ) 

Мінімальні вимоги до вступу Повна загальна середня освіта Повна загальна середня освіта 

Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Альтернативні траєкторії навчання 

  

на основі базової загальної середньої освіти ----- 

Можливості щодо наступності  

  

право на працевлаштування і вступ на 

бакалаврську програму (за відповідною 

спеціальністю) 

право на працевлаштування і вступ на 

бакалаврську програму  

Підтвердження кваліфікації, 

включаючи оцінювання і 

сертифікацію 

Державний випускний іспит 

  

Випускний іспит 

  



Примітки  

• Кваліфікація молодшого спеціаліста була популярною на 

ринку праці та серед студентів, на відміну від бакалавра  

• Однією з основних причин популярності молодшого 

спеціаліста була саме можливість переходу до вищої 

освіти, де існувало досить ефективне партнерство з ринком 

праці 

• Станом на початок 2014 року, в Україні налічувалось понад 

800 ВНЗ, з яких 540 орієнтувалися в основному на 

програми підготовки молодшого спеціаліста  

• Скасування підготовки молодших спеціалістів стало 

реакцією на величезну кількість ВНЗ в Україні  

• Перспективи кваліфікації молодшого бакалавра (очікування 

ринку праці, програми підготовки)??? 

 


