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• 1. Паспорт професійного стандарту  

• 1.1. Основна мета професійної діяльності  

• Організація навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвитку 

учнів початкової школи  

  

 



• 1.2. Вид економічної діяльності (кодифікація за Національним 

класифікатором України ДК 009 «Класифікація видів економічної 

діяльності»)  

• Секція Р «Освіта»  

• Розділ 85 «Освіта»  

• Група 85.2 «Початкова освіта»  

• Клас 85.20 «Початкова освіта»  

 



• . Назва виду професійної діяльності (кодифікація за Національним 

класифікатором України ДК 003 «Класифікатор професій»)  

• 23 Викладачі  

• 233 Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів  

• 2331 Вчителі початкової школи  

•   

 



• Назва професії (професійна назва роботи) (кодифікація за 

Національним класифікатором України ДК 003 «Класифікатор 

професій»)  

• 2331 «Вчитель початкового навчально-виховного закладу»  

 



• 1.5. Узагальнена назва професії  

• Педагог  

•   

• 1.6. Вимоги до державної сертифікації  

• Наявна добровільна сертифікація повної та часткових 

професійних кваліфікацій за цією професією  

 



• Назви типових посад  

• «Вчитель початкового навчально-виховного закладу»  

• «Вчитель початкового навчально-виховного закладу І категорії»  

• «Вчитель початкового навчально-виховного закладу вищої 

категорії»  

 



• Місце професії (посади, професійних назв робіт) в організаційно-

виробничій структурі підприємства (установи, організації). Робота 

вчителя початкового загальноосвітнього навчального закладу 

передбачає зайнятість в аудиторії (класі), навчальну та виховну 

освітню діяльність за межами будівлі, безпосередню 

підпорядкованість керівництву 2 закладу освіти. Робоче місце 

може бути розташоване в навчальній аудиторії (класі), в окремому 

кабінеті, традиційно в кімнаті викладачів.  

 



• Умови праці  

• Умови праці з помірним рівнем шуму, відсутністю вібраційних, 

теплових, хімічних та радіаційних джерел впливу. Високий рівень 

психофізіологічного та емоційного навантаження. Високий рівень 

відповідальності за формування навколишнього навчального 

середовища та дотримання заходів та правил із забезпечення 

безпеки учнів.  

 



• Документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, її 

віднесення до рівня НРК - Вчитель початкового навчально-

виховного закладу (без категорії) – диплом молодшого бакалавра 

(6 рівень НРК), незалежне підтвердження компетентностей, 

необхідних для виконання Трудових функцій А, Б, В.  

 



• Вчитель початкового навчально-виховного закладу І категорії – 

диплом бакалавра (7 рівень НРК), незалежне підтвердження 

додаткових компетентностей, необхідних для виконання Трудових 

функцій Г, Д і Ж (7 рівень НРК).  

•   

 



• Вчитель початкового навчально-виховного закладу вищої категорії 

– диплом магістра (8 рівень НРК), незалежне підтвердження 

додаткових компетентностей, необхідних для виконання Трудової 

функцій З (8 рівень НРК).  

 



• Законодавством передбачене обов’язкове щорічне підвищення 

кваліфікації та атестація не менше одного разу на 5 років, за 

результатами якої визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні 

категорії, педагогічні звання.  

 



• Перелік трудових функцій  

• Трудова функція А «Планування і здійснення освітнього процесу» 

(6 рівень НРК).  

• Трудова функція Б «Забезпечення і підтримка навчання, 

виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі і родині» (6 

рівень НРК).  

 



• Трудова функція В «Створення освітнього середовища» (6 рівень 

НРК).  

• Трудова функція Г «Рефлексія та професійний саморозвиток» (7 

рівень НРК).  

• Трудова функція Д «Проведення педагогічних досліджень» (7 

рівень НРК). 

 



• Трудова функція Є «Надання методичної допомоги колегам з 

питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації молодших 

школярів» (7 рівень НРК).  

• Трудова функція Ж «Узагальнення власного педагогічного досвіду 

та його презентація педагогічній спільноті» (7 рівень НРК).  

• Трудова функція З «Оцінювання результатів роботи колег – 

учителів початкової школи» (8 рівень НРК). 

 


