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2.3. Professional Standard of a Modern Ukrainian Teacher 

 

Roman Ofitsynskyy 

Doctor of Historical Sciences, Professor  

Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Uzhhorod, Ukraine 

 

Abstract. The article considers the essence, basic concepts, purpose, tasks and structure of the 

professional standard for the professions «Primary school teacher of general secondary education 

institution», «Teacher of general secondary education institution», «Primary education teacher (with 

a diploma of junior specialist)» which has been in force in Ukraine since December 2020. The role 

and place of the professional standard among the normative acts regulating legal relations in the 

field of education of Ukraine are revealed. The general and professional competencies of a teacher, 

which are closely connected with certain job functions, are characterized. Requirements for specific 

qualification categories are presented, as well as new approaches to the working conditions of 

teachers. The relationship between the entry into force of the professional standard of а teacher and 

the reform of higher education in Ukraine, which will begin in 2022, is substantiated. 

Keywords: profession, job function, professional competence, qualification category. 

 

 

Професійний стандарт сучасного українського вчителя 

 

Роман Офіцинський 

Доктор історичних наук, професор  

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

м. Ужгород, Україна 

 

Анотація. У статті розглядаються суть, основні поняття, мета, завдання і структура 

професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової 

освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», що діє в Україні від грудня 2020 року. 

Розкрито роль і місце професійного стандарту серед нормативних актів, які регулюють 

правовідносини у сфері освіти України. Схарактеризовано загальні та професійні 

компетентності вчителя, що тісно поєднані з певними трудовими функціями. Представлено 

вимоги до конкретних кваліфікаційних категорій, а також нові підходи до умов праці 

вчителя. Обґрунтовано взаємозв’язок набуття чинності професійного стандарту вчителя з 

реформою вищої освіти України, котра розпочнеться 2022 року. 

Ключові слова: професія, трудова функція, професійна компетентність, кваліфікаційна 

категорія. 

 

 

 

Постановка проблеми. В основу тексту цього дослідження лягли тези з тематичного 

навчального заняття (проблемної лекції), що пропонувалися для осмислення та обговорення 

протягом 2021 року належно підготовленій та цільовій аудиторії педагогічних працівників – 

слухачів курсів підвищення кваліфікації Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти (м. Ужгород) та Тренінгового центру для освітян і батьків EspeRO 

(м. Львів). Йшлося про глибше ознайомлення з актуальними питаннями соціально-трудових 

відносин учителів сучасної України, зокрема з вимогами до їхніх компетентностей 

відповідно до наявних кваліфікаційних категорій.  

Передусім розглядалися основні поняття, мета, завдання, структура професійного 

стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
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«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)», що діє в Україні від грудня 2020 року. Особливий наголос робився 

на ролі та місці зазначеного стандарту серед нормативних актів, які регулюють 

правовідносини в освітній сфері цієї країни. 

Одночасно підкреслювалося, що засадничо загальні та професійні компетентності 

вчителя тісно поєднані з певними трудовими функціями. Зрозуміло, що чільна увага 

відводилася сформульованим вимогам до конкретних кваліфікаційних категорій, а також 

новим підходам до забезпечення умов праці кожного вчителя. Принагідно детально 

обґрунтовувався взаємозв’язок підготовки і набуття чинності професійного стандарту 

вчителя з грядущою п’ятилітньою реформою вищої освіти України, котра розпочнеться на 

початку 2022 року. Власне, вадам чинної системи вищої освіти автор цих рядків присвятив 

окрему статтю, подану в читабельному загальноукраїнському інтернет-виданні в перший 

день 2021/2022 навчального року1. 

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової 

освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» розроблений міністерством освіти і науки, а 

затверджений наказом міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 23 грудня 2020 року2. Нині вказаний орган державної влади внаслідок реорганізації 

називається простіше – міністерством економіки. Згаданий стандарт перебуває у вільному 

доступі на інтернет-сторінці «Реєстр професійних стандартів», що адмініструється саме цим 

міністерством3. 

Зазвичай незручне довге офіційне найменування стандарту, який ретельно 

досліджується, виправдано замінюють скороченою назвою, кажучи, що мовиться про 

професійний стандарт учителя. Тут береться до уваги узагальнена назва професії та посади – 

вчитель. При цьому завше за потреби зауважують, що відповідний Національний 

класифікатор України налічує три такі професії – «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Йдеться про єдиний, спільний 

стандарт для відзначених професій. 

За обсягом це доволі великий документ – 47 машинописних сторінок, або майже два 

друкованих аркуші. Його створено фахівцями на детально визначених організаційно-

правових засадах, зокрема відповідно до «Порядку розроблення та затвердження 

професійних стандартів», що затверджений постановою Кабінету міністрів України 31 

травня 2017 року4. При цьому врахована «Методика розроблення професійних стандартів», 

яка введена в дію наказом міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року5. 

Відразу ж варто наголосити, що зауважений стандарт стосується такого важливого 

соціально-правового аспекта, як атестація педагогічних працівників. Як відомо, за її 

результатами присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, а також 

присвоюються педагогічні звання. Власне, «Перелік кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників» затверджений постановою Кабінету міністрів 

України 23 грудня 2015 року6. Прикметно, що сам стандарт не зачіпає зовсім принципів чи 

процедури присвоєння педагогічних звань (для того схвалено окреме положення), а лише 

кваліфікаційних категорій. 

Суть та основні поняття професійного стандарту сучасного українського вчителя. 
Вказаний документ встановлює вимоги до компетентностей педагогічних працівників, що 

                                                             
1 Офіцинський Р. (2021). Здрастуй, вища школо! Десять бід української університетської освіти. 
2 Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста)» (2020). 
3 Реєстр професійних стандартів. Режим доступу: https://cutt.ly/UODkML7  
4 Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів (2017). 
5 Методика розроблення професійних стандартів (2018). 
6 Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (2015).  

https://cutt.ly/UODkML7
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затверджені в установленому порядку і слугують основою професійних кваліфікацій. 

Передусім цей нормативно-правовий акт (за класифікацією – підзаконний) важливий для 

соціально-трудових відносин учителів та їхнього особистісного розвитку. Отож він 

використовується у двох сферах: 

1) освіти – для розроблення освітніх програм (стандартів) і навчально-методичних 

матеріалів, оцінювання результатів навчання, присвоєння професійних кваліфікацій тощо; 

2) управління персоналом – для визначення вимог до знань, завдань, обов’язків і 

спеціалізації вчителів, їх підбору, підвищення ними кваліфікації, проведення атестації, 

сертифікації, тарифікації та подібного. 

Професійний стандарт учителя лежить в основі освітніх програм і навчальних модулів. 

Наприклад, один навчальний модуль освітньої програми для підвищення кваліфікації 

вчителів повинен відповідати одній трудовій функції, що визначена цим стандартом. Загалом 

у ньому використовується зо три десятки понять, які окремо у вступній частині не пояснено. 

Однак вони вичерпно схарактеризовані в згаданій «Методиці розроблення професійних 

стандартів» 2018 року. 

Звернемо увагу лише на три групи цих понять, які стали наріжними, опорними. Це, з 

одного боку – професія, професійна діяльність, професійна кваліфікація, з іншого – трудові 

функції та трудова дії, а також – компетентності, що розподілені на два види – загальні та 

професійні. 

Поняття професії визначає сукупність подібних видів робіт (занять), що передбачає 

відповідну підготовку і здобуття певних кваліфікацій. У свою чергу, професійну 

кваліфікацію складає сукупність здобутих компетентностей (результатів навчання), що 

дозволяють здійснювати професійну діяльність відповідно до національних класифікаторів 

професій та видів економічної діяльності (наразі – секція P «Освіта» у Класифікації видів 

економічної діяльності – КВЕД-2010). 

Натомість професійна діяльність учителя – навчання і виховання учнів під час здобуття 

ними освіти. Це поняття суголосне з термінологічним визначенням педагогічної діяльності в 

Законі України «Про освіту» (пункт 21 частини 1 статті 1). 

Трудова функція – інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій. А трудова 

дія – найпростіша операція (робота) для виконання окремої трудової функції. 

Поняття компетентності, як добре відомо, належить до ключових в ідеї та концепції 

«Нової української школи» – сучасній комплексній реформі, котра втілюється від 2017 року7. 

Слід відзначити, що його нормативне визначення закріплене не тільки у «Методиці 

розроблення професійних стандартів», але й у Законі України «Про освіту» (пункт 15 

частини 1 статті 1)8. 

Отже, компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Загальні компетентності – універсальні, важливі для успішної професійної та 

соціальної діяльності будь-якої особи загалом. Професійні компетентності – здатність 

виконувати на певному рівні трудові функції, визначені конкретним професійним 

стандартом. 

Професійний стандарт учителя в законодавстві. Передовсім він закріплений в Законі 

України «Про освіту» (статті 39, 58). По-перше, обумовлено порядок його розроблення, 

введення в дію та перегляду. По-друге, визначено, що професійна кваліфікація вчителів 

повинна відповідати їхньому професійному стандарту. 

Не випадково, що найважливішими для названого стандарту віхами слугує кадрова й 

освітня практика провідних розвинутих країн. Приміром, зримо це виявляється, коли йдеться 

про підвищення кваліфікації та відповідності освітніх програм вимогам роботодавців. 

                                                             
7 Нова українська школа. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 
8 Про освіту (2017). Закон України.  
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Загальновідомо, що Кодекс законів про працю України (стаття 96) визначає системи 

оплати праці відповідно до складності робіт і кваліфікації. Учителі отримують винагороду в 

грошовому виразі (заробітну плату) відповідно до тарифної системи, що включає тарифні 

сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти, тобто вимоги до 

знань працівників, їх завдання, обов’язки, спеціалізація. Порядок розроблення і 

затвердження професійних стандартів визначає Кабінет міністрів України. Те саме відбито в 

Законі «Про оплату праці» (стаття 6). 

Раніше заробітну плату визначали за тарифними розрядами відповідно до 

кваліфікаційних характеристик. Нині система оплати праці сучасного українського вчителя 

враховує професійний стандарт, що систематизує трудові дії на робочому місці. 

До речі, у великих розвинених країнах (США, Велика Британія, Японія тощо) вимоги 

до знань, умінь, навичок учителів значно раніше були викладені в стандартній формі та вже 

десятиліттями застосовуються роботодавцями в освітній та інших сферах. 

Отож, утілюючи курс на навздоганяльну модернізацію держави і суспільства 

(конституційно закріплений курс на європейську інтеграцію), міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (нині – міністерство економіки) 23 

грудня 2020 року затвердило професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». 

Його розроблено міністерством освіти і науки України, а рекомендована дата 

наступного перегляду – грудень 2025 року. Річ у тім, що подібні акти удосконалюються 

щоп’ять років, оскільки повинні виконуватися в повному обсязі та оновлюватися, виключати 

застарілі та включати назрілі, реальні для повноцінного виконання положення. Задля того 

наперед визначено суб’єкта перевірки чинного стандарту – Науково-дослідний інститут 

праці та зайнятості населення, що підпорядкований міністерству соціальної політики і 

Національній академії наук України. 

Стандарт вчителя, котрий розглядається, внесено до Реєстру професійних стандартів, 

що якраз і ведеться міністерством економіки у відкритій електронній формі. З одного боку, 

він дозволяє вчителям увиразнити чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а з 

іншого – запобігає необ’єктивному оцінювання вчителів під час атестації та сертифікації. 

Окрім того, у ньому чітко названі основні документи (загалом 14), що регулюють 

педагогічну діяльність, починаючи від Конституції та завершуючи загальними критеріями 

оцінювання результатів навчання учнів. У тому переліку, зокрема й Концепція національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, що належить до вагомих документів у 

поточній вчительській праці. 

У професійному стандарті чільну увагу приділено умовам праці вчителя. Так само 

визначено п’ять головних умов допуску до роботи за професією: освіта, володіння 

державною мовою, моральні якості, фізичний та психічний стан здоров’я (обов’язкові 

профілактичні медичні огляди), знання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Йдеться про цілком логічні вимоги, адже педагогічна діяльність пов’язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. 

Мета, завдання, структура професійного стандарту українського вчителя. По-

перше, він слугує надійним дороговказом не тільки для педагогічних працівників, але й для 

освітніх програм у закладах вищої освіти. Адже в університетах майбутні вчителі мають 

отримати і теоретичні знання, і прикладні, професійні компетентності. Наразі освітні 

програми підготовки фахівців у закладах вищої освіти України не відповідають вимогам 

роботодавців, простіше кажучи, професійним стандартам конкретних професій. 

До того ж, міністерство освіти і науки доволі недбало підготувало професійний 

стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», що затверджений в березні 

2021 року9. Навіть понятійно він суперечить подібному, але досконалішому професійному 

                                                             
9 Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (2021). 
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стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (грудень 2020 року). Ідеться про основу – трудові функції, загальні 

та професійні компетентності. 

Відтак важливі питання залишаються без належних відповідей. Наскільки адекватні 

освітні програми, за якими в університетах України навчають на бакалавраті та магістратурі 

за певними професіями? Чи не викладають у них зі «стелі взяті» дисципліни, непотрібні для 

професійної діяльності? Що можуть навчити, приміром, майбутнього вчителя 

університетські викладачі, котрі не працювали і не працюють учителями? 

Отож пересічний український університет у масовій уяві – соціальна мережа, а не 

сучасні досконалі знання чи практичні вміння і навички з обраної професії. З огляду на таке 

загрозливе становище Світовий банк у 2021 році надав урядові України кредит 200 мільйонів 

доларів США на проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» – 

покращення ефективності, якості, прозорості. Цей проєкт до 2026 року втілить міністерство 

освіти і науки. По суті, запланована п’ятирічка оптимізації, точніше реформа, в основу якої 

скорочення мережі закладів вищої освіти, як завеликої та неефективної10. 

По-друге, професійний стандарт, який досліджується, визначає трудові функції 

педагога. Загалом їх п’ять: навчання учнів предметів (інтегрованих курсів); партнерська 

взаємодія з учасниками освітнього процесу; участь в організації безпечного і здорового 

освітнього середовища; управління освітнім процесом; безперервний професійний розвиток. 

Ці трудові функції безпосередньо і тісно поєднані з професійними компетентностями. 

Причому одна функція співвідноситься з трьома компетентностями. 

По-третє, цей стандарт визначає умови й обов’язкові елементи для повноцінної та 

ефективної роботи вчителя. Так, для належного виконання визначених трудових функцій 

серед предметів і засобів праці у відповідному вмебльованому та оснащеному приміщенні 

(робочому місці – клас, кабінет, лабораторія, майстерня, зала, басейн, тир і тому подібне) 

мають бути персональний комп’ютер (ноутбук), засоби оргтехніки (проєктор, принтер, 

сканер та інші), цифрові сервіси для спілкування та ухвалення спільних рішень (месенджери, 

соціальні мережі та подібне), засоби пожежогасіння, аптечка тощо. 

По-четверте, вказаний документ надає конкретні вимоги до педагогічних працівників, 

згідно з рівнем їхньої кваліфікації (кваліфікаційними категоріями). 

І, по-п’яте, він змушує до гнучкого вибору шляхів подальшого розвитку, кращих 

варіантів у підвищенні кваліфікації. Зокрема, націлює створювати і поширювати цифрові 

освітні ресурси, критично підходити до інформації (і вчити того ж учнів), складати 

індивідуальні навчальні програми, знаходити спільну мову з усіма учасниками освітнього 

процесу. Так само передбачено, що підвищити кваліфікацію вчитель може шляхом двох 

видів освіти: неформальної (наприклад – тренінги, семінари, майстер-класи у закладах освіти 

дорослих) та інформальної (самоосвіти). 

Структурно професійний стандарт учителя має вісім частин і випливає з 

компетентнісного підходу, що передбачає якісне надання освітніх послуг, спрямованих на 

досягнення учнями очікуваних результатів навчання. Його структурними елементами 

найперше служать трудові функції, професійні компетентності, кваліфікаційні категорії. 

У самому ж стандарті переважають таблиці, в яких описані трудові функції в поєднанні 

з професійними компетентностями відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних 

працівників. 

Загальні та професійні компетентності. Ясна річ, професійний стандарт, що 

скрупульозно розглядається, є сучасним підходом до визначення переліку й опису загальних 

і професійних компетентностей вчителя. 

Загальних компетентностей – п’ять: громадянська, соціальна, культурна, лідерська, 

підприємницька. Вони ґрунтуються здатностях учителів діяти відповідально і свідомо на 

                                                             
10 Дет.: Офіцинський Р. (2021). Здрастуй, вища школо! Десять бід української університетської освіти. 
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засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина (громадянська компетентність),  

міжособисто взаємодіяти і спілкуватись (соціальна компетентність), цінувати українську 

культуру і творчо самовиражатись (культурна компетентність), ухвалювати ефективні 

рішення у професійній діяльності (лідерська компетентність), генерувати нові ідеї, ініціативи 

і підприємливість (підприємницька компетентність). 

До переліку професійних компетентностей увійшли такі (загалом 15): мовно-

комунікативна, предметно-методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-

етична, педагогічне партнерство, інклюзивна, здоров’язбережувальна, проєктувальна, 

прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, інноваційна, рефлексивна, здатність 

до навчання впродовж життя. 

Всі вони поєднані з виконанням певних трудових функцій. Так, навчання учнів 

предметів (інтегрованих курсів) поєднується з мовно-комунікативною, предметно-

методичною, інформаційно-цифровою компетентностями, а безперервний професійний 

розвиток – з інноваційною, рефлексивною, здатністю до навчання впродовж життя.  

У кожній з професійних компетентностей виділені декілька складових (здатностей). 

Приміром, у мовно-комунікативної компетентності, що безпосередньо пов’язана з трудовою 

функцією навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), чотири складові. Вони пов’язані із 

забезпеченням здобуття учнями освіти, по-перше, державною мовою, по-друге, з 

урахуванням мовного середовища закладу освіти, по-третє, з вивченням іноземної мови, по-

четверте, з розвитком мовно-комунікативних умінь і навичок. 

Кваліфікаційні категорії. Професійні компетентності вчителя визначені, згідно з 

рівнем їхньої кваліфікації. Для педагогічних працівників України встановлені чотири 

кваліфікаційних категорій – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої 

категорії, спеціаліст вищої категорії. Тому проаналізований стандарт містить опис 

професійних компетентностей вчителя винятково в розподілі за названими категоріями. 

Якщо, наприклад, вимоги до мовно-комунікативної компетентності для всіх отих 

категорій однакова (як-от: вільне спілкування державною мовою на професійну тематику, а 

для вчителя іноземної мови – володіння нею (іноземною) на рівні B2 та C1 відповідно до 

глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), то предметно-

методична диференціюється. 

Візьмемо таку складову предметно-методичної компетентності, як здатність добирати і 

використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку 

учнів. Для спеціаліста встановлено вимогу добирати доцільні сучасні методики і технології 

відповідно до теми, мети і завдань уроку. Відразу ж підкреслимо, що до цього теоретично і 

практично повинні належним чином підготувати заклади вищої освіти, що втілюють освітні 

програми з учительських професій. 

Підвищені вимоги до наступних категорій випливають із здобутого вчителем 

педагогічного досвіду в процесі професійної діяльності. Отож від спеціаліста другої категорії 

вимагається вже порівнювати ефективність різних інноваційних методик і технологій, а від 

спеціаліста першої категорії – використовувати власні методичні підходи з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. При цьому спеціаліст вищої категорії повинен надавати 

консультативну підтримку і методичні роз’яснення іншим вчителям щодо використання 

ефективних методик і технологій. 

Коли ж предметно-методичну компетентність розглянути в розрізі іншої складової – 

здатності формувати і розвивати в учнів ключові компетентності, то розподіл 

кваліфікаційних вимог набуває наступного вигляду. Спеціаліст використовує навчальний 

матеріал. Спеціаліст другої категорії добирає навчальний та дидактичний матеріал. 

Спеціаліст першої категорії демонструє власний педагогічний досвід. Спеціаліст вищої 

категорії здійснює наставництво, супервізію інших вчителів. 

Загалом же всебічне і досконале засвоєння всіх професійних компетентностей 

спеціаліста (первинної кваліфікаційної категорії) повинно повсякчас лежати наріжним 

каменем у діяльності закладів вищої освіти України, які готують майбутніх вчителів. 



80 

Висновкові положення. Отже, професійний стандарт за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», що діє від 

грудня 2020 року, відіграє ключову роль і посідає важливе місце серед нормативних актів, 

які регулюють правовідносини у сфері повної загальної середньої освіти України. 

Насамперед чітко визначені та деталізовані загальні та професійні компетентності 

вчителя, що вмотивовано поєднані з певними трудовими функціями. Цілком продуманими і 

логічними є встановлені вимоги до конкретних кваліфікаційних категорій, а також нові 

підходи (з урахуванням соціальних і науково-технічних досягнень) до створення і 

забезпечення належних умов праці для кожного вчителя. 

Вельми примітним і надзвичайно вагомим є взаємозв’язок набуття чинності 

професійного стандарту вчителя (звісно, в контексті багатоцільової триваючої реформи під 

назвою «Нова українська школа») із запланованою реформою вищої освіти України, котра 

поетапно і масштабно розпочинається на початку 2022 року. 
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