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Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Група 1Б-1010 
Дисципліна: «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 
  
1. НАЗВА ТЕМИ 

Тема 1. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
1.1. Структура освіти в Україні 
1.2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні  
1.3. Ступневість вищої освіти 
 
2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: система освіти; дошкільна освіта; загальна середня 

освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна 
освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта; молодший бакалавр; бакалавр; магістр; 
доктор філософії; доктор наук.  

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: 
Система освіти — це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх 

закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих 
підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в 
галузі освіти, які згідно з Конституцією та іншими законами України здійснюють 
освіту і виховання громадян. 

Рівні вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший 
(бакалаврcький) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) 
рівень; науковий рівень.  

Ступені вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; 
доктор наук.  

4. МАТЕРІАЛ ЛЕКЦІЇ 
1.1. Структура освіти в Україні 

Система освіти — це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх 
закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих 
підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в 
галузі освіти, які згідно з Конституцією та іншими законами України здійснюють 
освіту і виховання громадян. Функціонування системи освіти забезпечується 
державою.  

Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-
методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і 
місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. 
«Запам’ятайте!» Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню 
освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну 
освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту, 

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї та дошкільних закладах освіти 
у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я 
дітей, їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого 
навчання. Дошкільними закладами освіти є: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні заклади компенсую чого типу для дітей, які 
потребують корекції фізичного і психічного розвитку та комбінованого типів з 
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короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячі садки 
інтернатного типу, дитячі будинки та інші. 

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її 
нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, 
формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, 
національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і 
виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення. 

 Повна загальна освіта в Україні є обов’язковою і надається у різних типах 
закладів освіти. Основним з-поміж них є середня загальноосвітня школа трьох 
ступенів: І – початкова школа ( 1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту, 
ІІ– основна школа ( 5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту, ІІІ – 
старша школа ( 10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту. 

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні 
класи ( з поглибленим вивченням окремих предметів або початковою допрофесійною 
підготовкою), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи 
навчально-виховних комплексів, об’єднань. 

Позашкільна освіта та виховання спрямовуються на розвиток здібностей, талантів 
у дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і 
потреб у професійному самовизначенні. 

До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції 
дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні 
школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, 
бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. 

Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, 
підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-
технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної 
реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, 
навчально-виробничі центри, центри підвищення і перепідготовки робітничих кадрів, 
навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію. 

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну 
підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх 
покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, 
перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Вищими закладами освіти є : технікуми 
(училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети та інші. 

Для вищих закладів освіти встановлено чотири рівні акредитації: І – технікум, 
училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти; ІІ – коледж, інші прирівняні до 
нього вищі заклади освіти; ІІІ і ІY рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут, 
консерваторія, академія, університет. 

Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, 
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів) сприяє одержанню нової 
кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти 
і досвіду практичної роботи, поглибленню професійних знань, умінь за спеціальністю, 
професією. До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути, (центри) 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові 
комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філії, факультети, відділення тощо); 
професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на 
підприємствах. 
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Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні 
університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіо навчальні програми 
тощо. 

1.2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-
професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої 
освіти: 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 
- перший (бакалаврcький) рівень; 
- другий (магістерський) рівень; 
- третій (освітньо-науковий) рівень; 
- науковий рівень. «Запам’ятайте!» 
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 
особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь 
і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання 
типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі 
професійної діяльності. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 
особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 
виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному 
рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених 
теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи 
спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, 
інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 
характеру відповідного рівня професійної діяльності. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню 
Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення 
і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових 
системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої 
наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення. 

 
1.3. Ступневість вищої освіти 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 
виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) 
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або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 
освіти: 

- молодший бакалавр; 
- бакалавр; 
- магістр; 
- доктор філософії; 
- доктор наук. «Запам’ятайте!» 
Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним 
закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-
професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї 
повної загальної середньої освіти. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 
кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра 
на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної 
загальної середньої освіти. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 
здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 
освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, 
обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма 
магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 
30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня 
бакалавра. 

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування 
здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС. 

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 
доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального 
закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 
спеціалізованій вченій раді. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 
аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-
технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право 
здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у 
творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової 
програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 
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Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) 

становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною 
освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню 
діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів філософії 
за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. У 
такому разі наукова складова такої програми здійснюється у науковій установі, а 
освітня складова - у вищому навчальному закладі. 

Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому 
рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих 
компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької 
роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які 
забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають 
загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 
навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту 
наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за 
сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових 
виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки. 

 
5. ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО 
 
Перевірте, чи засвоїли Ви основні поняття? 
Охарактеризуйте освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. 

Перелік термінів для заучування: система освіти; професійно-технічна освіта; 
вища освіта; самоосвіта; молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; 
доктор наук.  

 
6. ВІДПОВІДІ 
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує 

одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого 
спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або на базі базової загальної 
середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту. 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється у відокремлених структурних 
підрозділах – інститутах, коледжах та технікумах. На навчання за програмами 
підготовки молодшого спеціаліста приймаються особи, які мають базову або повну 
середню освіту. 

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що 
провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності 
цим Законом України «Про освіту», продовжується у межах строку навчання за 
певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу 
освіту встановленого зразка - диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на 
здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
проводиться у 2016 році. 


