
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 570 від 05 червня 2018 року 

Про затвердження типової освітньої 

програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють 

підготовку молодших спеціалістів на 

основі базової загальної середньої освіти 

 

Відповідно до абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону 

України «Про освіту», частини 3 статті 12 Закону України «Про загальну середню 

освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 

2011 року № 1392, та з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 

20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити типову освітню програму профільної середньої освіти закладів 

освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти (далі - Типова освітня програма), що додається. 

2. Визначити термін здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступили на навчання 

на основі базової загальної середньої освіти, у два роки. 

3. Керівникам закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, незалежно від форми 

власності та сфери управління: 

 розробити та впровадити освітні програми профільної середньої освіти для 

підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та 

відповідні навчальні плани на основі Типової освітньої програми для студентів, які 

розпочинають навчання в 2018/2019 навчальному році на основі базової загальної 

середньої освіти; 

 забезпечити перехід на навчальні плани на основі Типової освітньої 

програми не пізніше 2019/2020 навчального року для здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які розпочинають навчання в 

2018/2019 навчальному році на основі базової загальної середньої освіти, якщо 

педагогічною радою закладу освіти буде ухвалене рішення про використання 

раніше розроблених навчальних планів для студентів першого курсу в 2018/2019 

навчальному році. 

4. Завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та складання 

державної підсумкової атестації проводити не пізніше другого курсу, вивчення 

предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання - у четвертому семестрі другого курсу навчання. 
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5. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров O. I.) забезпечити 

проведення необхідної роз'яснювальної та консультативної роботи з керівниками 

закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти. 

6. Інституту модернізації змісту освіти (Спірін O. M.) організувати роботу 

щодо забезпечення закладів освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освітню-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти, підручниками і навчальними посібниками із загальноосвітніх 

предметів за новими програмами старшої школи. 

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 17 червня 2010 року № 587 «Пpo затвердження предметів 

загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 

які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти». 

8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А. ) зробити відповідну відмітку у справах архіву. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра 

Рашкевича Ю. М. 

Міністр          Л. М. Гриневич 
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