
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві освіти і науки України 

 Є.Кудрявець 

Комітет з професійної та вищої освіти 

Назва заходу Термін 

виконання 

Провідний 

комітет 

Примітка 

Надано пропозиції до МОН України з 

приводу посилення громадського 

контролю у сфері вищої освіти 

Серпень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Розглянуто питання про делегування 

представників Громадської ради при МОН 

до складу дорадчих та робочих органів 

МОН 

Серпень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Виконано, 

серпень 

Підготовлено пропозиції до проекту 

Порядку присудження наукових ступенів 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Підготовлено пропозиції до проекту 

Закону України «Про внесення змін до 

Законів України щодо вдосконалення 

системи вищої освіти» 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Виконано, 

серпень 

Підготовлено пропозиції до проекту 

Закону України «Про професійну освіту» 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Виконано, 

серпень 

Підготовлено пропозицію до МОНУ щодо 

про продовження прийому до професійно-

технічних навчальних закладів у 2016 році 

до 6 жовтня 2016 року 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Юкляєвська 

Н.В. 

Участь у Всеукраїнському  навчально-

практичному семінарі з питань 

запровадження інклюзивних програм для 

дітей та молоді з інтелектуальною 

недостатністю, який відбувся з 29 вересня 

по 02 жовтня 2016 року в м. Києві. 

 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Юкляєвська 

Н.В. 

Надано пропозиції до проекту постанови 

Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку проведення 

державної атестації наукових установ" 

Серпень-

вересень 

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Виконано 

Участь у нараді щодо перспектив 

підготовки робітничих кадрів для 

агропромислового комплексу (у 

Департаменті АПК Київської обласної 

державної адміністрації) 

Серпень-

вересень 

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Недашківськи

й Р.В 

Взяв участь у роботі експертно-кадрової 

комісії Департаменту професійної освіти 

МОН 

Серпень-

жовтень 

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Недашківськи

й Р.В 



Подано документи для участі у роботі 

конкурсної комісії до Департаменту 

професійної освіти МОН 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Юкляєвська 

Н.В. 

Подано документи для участі від імені ГР 

при МОН у роботі моніторингової групи за 

виборами ректора Черкаського 

національного технологічного 

університету 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Лушпіган 

О.С. 

 

Розроблено анкети для опитування 

учасників освітнього процесу з питань 

стану корупції у вищій освіті 

Серпень-

вересень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Новик О.О. 

Проведено опитування студентів щодо 

реалізації антикорупційної політики у 

вищій освіті 

Серпень-

жовтень  

Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Новик О.О. 

Дано інтервью журналу "Професійна 

освіта" про діяльність Комітету 

вересень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Надано пропозиції до МОН України з 

приводу удосконалення механізму 

нарахування та виплат стипендій 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції "Економіка 

підприємства: теорія і практика" 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції "Вища освіта і 

ринок праці 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Подано до МОН запит про надання 

публічної інформації щодо бюджетного 

запиту на 2017 р. 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Захарін С.В. 

Підготувлено проект звернення про 

продовження строків внесення змін до 

статутів установ професійно-технічної 

освіти 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Недашківськи

й Р.В 

Участь в церемонії урочистого відкриття 

Навчального будівельного центру "Сінеат" 

(м.Бровари) 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Юкляєвська 

Н.В. 

Участь в якості експерта у 

Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Юкляєвська 

Н.В. 

Участь у роботі спостережної місії на 

виборах ректора Черкаського 

національного технологічного 

університету 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Лушпіган 

О.С. 



Підготовка до проведення "круглого 

столу" з питань реалізації антикорупційної 

політики у вищій освіті, 

жовтень Комітет з 

професійної 

та вищої 

освіти 

Новик О.О. 

Комітет з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Стратегія впровадження  Гендерної 

рівності та недискримінації у сфері освіти 

«Освіта: Гендерний вимір – 2020» (проект) 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ковальчук Л. 

Г. 

Навчальні програми з основ правознавства 

для 9-их класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та 9-их класів із 

поглибленим вивченням предмета 

(проекти) 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Склярова Г. 

М. 

Ковальчук Л. 

Г. 

Концепція нової української школи 

(проект) 

Вересень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Склярова Г. 

М. 

Елькін О. Б. 

Мосякова І. 

Ю. 

Горський А. 

Розробка Положення про конкурсний 

відбір оригінал-макетів підручників для 9-

го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Серпень-

вересень 

Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

 

Експертиза проекту Закону України «Про 

внесення зміни до Закону України «Про 

дошкільну освіту» 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ковальчук Л. 

Г. 

Горський А. 

Експертиза Проекту Положення конкурсу-

огляду «Освітній оскар – 2016» 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Підготовка до «Круглого столу» з питань 

функціонування школи ІІІ ступеня 

вересень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

Склярова Г. 

М. 



Участь в обговоренні проекту Стратегії 

упровадження Гендерної рівності та 

недискримінації у сфері освіти «Освіта: 

Гендерний вимір – 2020» 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

 

Зустріч з учителями Чернігівської області 

в м. Чернігові в рамках обговорення 

Концепції нової української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Запорізької області в 

рамках обговорення Концепції нової 

української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Полтавської області в 

рамках обговорення Концепції нової 

української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Житомирської області 

області в рамках обговорення Концепції 

нової української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Черкаської області в 

рамках обговорення Концепції нової 

української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Київської області в 

рамках обговорення Концепції нової 

української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Зустріч з учителями Хмельницької області 

в рамках обговорення Концепції нової 

української школи 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

Мосієнко М. 

В. 



освіти 

Громадське обговорення проекту 

«Концепції нової української школи» 

(круглий стіл) 

Вересень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Склярова Г. 

М. 

Елькін О. Б. 

Мосякова І. 

Ю. 

Горський А. 

Київські Читання з Гуманної Педагогіки Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Крук С. Л. 

Проведення тренінгу у Свято гірську для 

освітян зі сходу України з метою 

інтегрування у педагогічну роботу  

учасників методик розвитку емоційного 

інтелекту дітей 

Серпень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Організація коучингу для освітян зі сходу 

України щодо написання персональних 

освітніх проектів з розвитку емоційного 

інтелекту та їх впровадження у педагогічну 

діяльність учасників. 

Вересень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Інформаційно-комунікаційний компонент 

на освітніх (не) конференціях програми 

«EdCamp Ukraine» 

Вересень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

Аналіз дотримання прав дитини в 

навчальних закладах (прийом звернень на 

Національну дитячу «гарячу лінію») 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ковальчук Л. 

Г. 

 

Аналіз дотримання прав дитини (робота 

Національної дитячої «гарячої лінії» та 

Національної тренерської мережі 

Вересень  Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ковальчук Л. 

Г. 

 

Інформаційно-комунікаційний компонент 

на офіційних сторінках «EdCamp Ukraine» 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

Елькін О. Б. 



середньої та 

позашкільної 

освіти 

Інформаційно-комунікаційний компонент 

на освітніх заходах Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти (МАПО) 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосякова І. 

Ю. 

 

Інформаційно-комунікаційний компонент 

на офіційних сторінках МАПО, соціальних 

мережах 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосякова І. 

Ю. 

 

Розміщення новин комітету дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти 

на ФБ «Шкільний світ» 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

 

Авторська рубрика заступника голови 

комітету  Горського А. В., у 

Всеукраїнському виданні «Дитячий садок. 

Управління» 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Горський А. 

В. 

Рубрика в журналі «Школа»  голови 

підкомітету з питань загальної середньої  

освіти  Елькіна О. Б. 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Елькін О. Б. 

Рубрика в журналі «Позашкілля»  голови 

підкомітету з питань позашкільної освіти  

Мосякової І. Ю. 

Серпень-

вересень 

Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосієнко М. 

В. 

Мосякова І. 

Ю. 

 

Керівництво дослідно-експерементальною 

роботою Всеукраїнського рівня за темою 

«Психолого-педагогічне забезпечення  

особистісно-зорієнтованої освіти на 

засадах гуманної педагогіки в середньому 

загальноосвітньому навчальному закладі», 

затверджена наказом МОН України від 17 

січня 2015 року за № 22 і розрахована на 

період до 2025 року 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Крук С. Л. 



Керівництво дослідно-експерементальною 

роботою Всеукраїнського рівня за темою 

«Психолого-педагогічне забезпечення  

особистісно-зорієнтованої освіти на 

засадах гуманної педагогіки в 

дошкільному навчальному закладі», 

затверджена наказом МОН України від 29 

лютого 2016 року за № 190 і розрахована 

на період до 2020 року 

Серпень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Крук С. Л. 

Розробка Положення про конкурсний 

відбір оригінал-макетів підручників для 9-

го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

 

«Круглий стіл» з питань функціонування 

школи ІІІ ступеня 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Елькін О. Б. 

Склярова Г. 

М. 

Проведення Всеукраїнського форуму з 

питань позашкільної освіти 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосякова І. 

Ю. 

 

Одинадцяті Всеукраїнські Читання з 

Гуманної Педагогіки 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Крук С. Л. 

Проведення підсумкової конференції 

проекту «Соціальна інтеграція через 

розвиток емоційного інтелекту і набуття 

навичок миротворення у школах на сході 

України 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Проведення безкоштовних тренінгів з 

ненасильницького  спілкування за участю 

міжнародного сертифікованого тренера 

Еви Рамбали 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Інформаційно-комунікаційний компонент 

на освітніх (не) конференціях програми 

«EdCamp Ukraine» 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

Ясько К. В. 



середньої та 

позашкільної 

освіти 

Дослідження проявів жорстокого 

поводження у школі, методи подолання 

цього явища із залученням світового 

досвіду та інтеграцію інклюзії в систему 

освіти України. 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Проведення опитування з проблем 

позашкільної освіти «Децентралізація і 

позашкільна освіта: як досягти 

консенсусу?» 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Мосякова І. 

Ю. 

 

Запуск порталу Empatia.proу. розміщення 

тематичної літератури, статей, результатів 

світових досліджень. 

Жовтень Комітет з 

питань 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Ясько К. В. 

Комітет антикорупційної діяльності та кадрової політики 

Затверджено графік проведення 

моніторингу виборів керівників вищих 

навчальних закладів на жовтень-грудень 

2016 року   

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Андрєєв М. 

А. 

1)Інформування науково-педагогічних 

працівників та студентів НПУ імені М.П. 

Драгоманова про діяльність Громадської 

ради при МОН;  

2) Здійснення підготовки  та проведення 

семінару директорів позашкільних 

навчальних закладів в Українському 

державному центрі позашкільної освіти 

(12.09.2016);  

3)Обраний до складу комісії 

Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти;  

4) Вивчення досвіду Республіки Болгарія в 

кадровій політиці, протидії корупції та 

організації дозвілля дітей (серпень 2016); 

5) Здійснення підготовки матеріалів щодо 

результатів вступної кампанії у вищих 

педагогічних навчальних закладах у 2016 

р. та перспектив вступної кампанії 2017 р. 

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Биковський Т. 

В.  

Інформації не надано Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

Коноваленко 

О. С. 



кадрової 

політики 

1. Розроблено проект порядку призначення 

керівників ЗОШ на конкурсній основі м. 

Кропивницький. 

2. Проект рішення про заборону 

неконтрольованих благодійних внесків у 

закладах освіти. 

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Ланецький Я. 

В. 

Подання кандидатур до Наглядової ради 

НАУ 

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Мусієнко М. 

М. 

1)Зменшено випадки трудової експлуатації 

студентства у вигляді незаконних фізичних 

відпрацювань в  Житомирському 

державному педагогічному університеті ім. 

І. Франка. 

2) Вирішено проблему порушення норм 

Житлового кодексу України в  

Житомирському державному 

педагогічному університеті ім. І. Франка. 

3) Участь у  засіданні комісії з питань 

протидії корупції, сприяння люстрації, 

правової політики та боротьби зі 

злочинністю при Громадській раді при 

Житомирській ОДА.  

4)Розроблено  та надіслано лист-звернення 

із звітом розслідування щодо благодійних 

внесків у закладах освіти України Міністру 

освіти на науки України. 

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Проноза О. О. 

1) Вивчено та проаналізовано 

законодавства що до порядку присудження  

наукових ступенів і присвоєння наукового 

звання. А саме, ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ 

«Про  наукову і науково-технічну 

діяльність». 

2) Вивчено методику роботи з програмами, 

які допомагають при виявлені плагіату в 

наукових роботах. 

Серпень-

вересень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Сісецька В. І. 

Інформації не надано Серпень-

вересень  

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Юрченко Ю. 

П. 

Моніторинг виборів  керівників ВНЗ, а 

саме: 

 Черкаський державний 

технологічний університет; 

 Хмельницький базовий медичний 

Серпень- 

Жовтень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

Андрєєв М. 

А. 



коледж; 

 Харківський радіотехнічний 

коледж; 

Дніпропетровська медична академія. 

політики 

Інформування науково-педагогічних 

працівників та студентів НПУ імені М.П. 

Драгоманова про діяльність Громадської 

ради при МОН 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Биковський Т. 

В.  

Підготовка та проведення Всеукраїнського 

форуму педагогічних працівників 

позашкільної освіти “Позашкільна освіта в 

умовах децентралізації” 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Биковський Т. 

В.  

Підготовка матеріалів щодо результатів 

вступної кампанії у вищих педагогічних 

навчальних закладах у 2016 р. та 

перспектив вступної кампанії 2017 р 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Биковський Т. 

В.  

Синхронізацію із планом роботи НАЗЯВО   Серпень -

Жовтень 

Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Євстіфеєв М. 

І 

1 – Вивчення принципів та ознайомлення з 

відповідністю Положенню про Наглядову 

раду при створенні Наглядової ради НАУ. 

Аналіз персонального складу Наглядової 

ради. 

Інтерв’ю з новим головою Наглядової ради 

Олегом Гладковським в процесі 

підготовки. 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Коноваленко 

О. С. 

Моніторинг та аналіз виборів дійсних 

членів (академіків) та членів-

кореспондентів НАПН України у 

ході Загальних зборів 20 та 21 жовтня 2016 

року серед яких представники 

університетів з різних регіонів України. 

За результатами опубліковано в газеті 

«Освіта» 

№45-46 від 26 жовтня – 2 листопада 2016 р 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Коноваленко 

О. С. 

Інформації не надано Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Ланецький Я. 

В. 

Інформації не надано Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

Мусієнко М. 

М. 



діяльності та 

кадрової 

політики 

Інформації не надано Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Юрченко Ю. 

П. 

Визначено перелік наукових робіт, які  

будуть перевірені  на наявність плагіату 

під час листопада. 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Сісецька В. І. 

Вивчено та проаналізовано законодавства 

щодо порядку присудження  вчених звань 

науковим і науково-педагогічним 

працівникам. 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Сісецька В. І. 

Разом з ГО «Громада і закон» взяли участь 

в засіданні робочої групи Житомирської 

міської ради з вивчення питання 

використання благодійних внесків у 

навчальних закладах м. Житомира, де 

подали свої пропозиції, які взяті до уваги 

та винесені на розгляд наступної сесії 

міської ради. 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Проноза О. О. 

Спільно з Житомирським ТВ ГО 

"Студентське антикорупційне агенство" та 

ТВ ВГО «Студентська координаційна 

рада» запустили студентський проект – 

«Знай свої права", метою якого є донесення 

та роз’яснення студентам їхніх 

студентських прав. Основними темами 

проекту є: - Податкова знижка за навчання. 

Практично всі студенти-контрактники (або 

їх батьки) мають право на отримання 

знижки до 15% від вартості навчання; - 

«Трудова практика» або «літній трудовий 

семестр». Вид незаконної експлуатації 

студентів під прикриттям практики, що не 

стосується спеціальності за якою 

навчається студент та не відмічається в 

заліковй книжці як предмет, що є грубим 

порушення «кримінального кодексу»; - 

Доступ до гуртожитку «24/7» та умови 

проживання в ньому. Згідно листа від 

МОН та «житлового кодексу» студентам 

має бути забеспечено цілодобовий 

безперешкодний доступ до приміщень 

студентських гуртожитків. Примітка* : 

відвідувачам до 23.00 год. (або згідно 

Жовтень Комітет 

антикорупці

йної 

діяльності та 

кадрової 

політики 

Проноза О. О. 



положення ВНЗ). На сьогоднішній день 

тренінги проведені в наступних ВНЗ: - 

Житомирський державний університет ім. 

І. Франка; - Житомирський національний 

агроекологічний університет; - 

Житомирський державний технологічний 

університет. 

Комітет національно-патріотичного виховання 

Підготовка та проведення ІІІ 

Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Джура»-2016: 

Хаджибейська Січ 

Серпень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Лісовий О.Є. 

Палієв Ю.В. 

Степанов Д.В. 

Тимофєєв 

В.Я. 

Фаріон С.Я. 

Підготовка Форуму українських справ «Ми 

– українці!» 

Вересень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Палієв Ю.В. 

Степанов Д.В. 

Фаріон С.Я. 

Робота над розробкою Положення про 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 

«Джура» 

Вересень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Степанов Д.В. 

Фаріон С.Я. 

(робота 

триває) 

Підготовка та проведення фінального 

етапу ІІІ Всеукраїнської дитячої 

мистецької акції «Мій Шевченко» 

Вересень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Лісовий О.Є. 

Підготовка та проведення «Школи 

громадської дії» 

Вересень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Лісовий О.Є. 

Проведення молодіжного патріотичного 

табору «Відвага» (Полтавська область) 

Серпень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Фаріон С.Я. 

 

Проведення молодіжних патріотичних 

таборів «Курс вільних людей» (Київська та 

Сумська області) 

Серпень-

вересень 

Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Фаріон С.Я. 

 

Підготовка та участь у Форумі українських 

патріотичних справ «Ми – українці!» 

Жовтень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Лісовий О.Є. 

Палієв Ю.В. 

Степанов Д.В. 

Тимофєєв 

В.Я. 

Фаріон С.Я. 

Робота над розробкою Положення про 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 

«Джура» 

Жовтень Комітет 

національно-

патріотично

го 

Степанов Д.В. 

Фаріон С.Я. 

 



Участь у розробці науково-інноваційної 

політики України, опрацюванні та 

оцінюванні норматвно-правових 

документів з питань науки та інновацій, у 

тому числі й виконавчих актів для 

імплементації Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”, 

Закону України “Про інноваційну 

діяльність” 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Поточна 

робота  

Брати участь у робочій групі з 

удосконалення конкурсу фінансування 

наукових досліджень для молодих учених  

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Брала участь 

Дегтярова 

Ірина як член 

Конкурсної 

комісії  

Співпраця з Радою молодих учених при 

МОН, радами молодих учених ВНЗ/НУ, 

іншими радами молодих учених, а також з 

Європейською радою аспірантів і молодих 

учених Євродок, формування позицій ГР 

стосовно молодих учених 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

реалізовувала

ся тісна 

співпраця  

Привернення уваги до питання академічної 

доброчесності та нетикету (етики 

спілкування у мережі інтернет), підготовка 

позиції Ради з цих питань, а також 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Організація 

круглого 

столу на 

зазначену 

виховання 

Участь в Міжвідомчій комісії Кабінету 

Міністрів України з національно-

патріотичного виховання  

Жовтень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Фаріон С.Я. 

Проведення всеукраїнського молодіжного 

патріотичного табору «Повстанська ватра» 

Жовтень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Фаріон С.Я. 

Проведення семінарів «Курс вільних 

людей» в Тернопільські та Київські 

областях 

Жовтень Комітет 

національно-

патріотично

го 

виховання 

Фаріон С.Я. 

Участь в групі із розроблення проекту 

наказу МОН «Умов прийому на навчання  

до ВНЗ у 2017 ро ці» 

Серпень-

вересень 

 Кудрявець 

Є.В. 

Участь в Робочій групи з продовження 

угоди про співпрацю між Урядами США та 

України в сфері науки та технологій 

Серпень-

вересень 

 Кудрявець 

Є.В. 

Зуєв М.І. 

Участь в Комісії з розподілу державного 

замовлення 

Серпень-

вересень 

 Кудрявець 

Є.В. 

Участь в роботі колегії МОН Серпень-

вересень 

 Кудрявець 

Є.В. 

Комітет науки та інновацій в освіті 



звернення до академічної громадськості 

щодо нетикету  

тему 

Інформування академічної громадськості 

та членів ГР про актуальні новини у сфері 

науково-інноваційної політики в Україні та 

Європі 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

1 вересня 

участь в 

зустрічі з 

експертами та 

представника

ми 

громадянсько

го суспільства 

з питань 

формування 

Національної 

ради з питань 

науки і 

технологій.  

Співпраця з профільними комісіями, 

робочими групами та підрозділами МОН, 

ВРУ 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Налагоджена 

співпраця з 

робочими 

групами та 

підрозділами 

МОН: 

науково-

методичною 

радою при 

МОН;  

Оцінка законопроектів винесених на 

обговорення МОН, що безпосередньо 

стосуються гендерної тематики або містять 

гендерну складову 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Налагоджена 

систематична 

співпраця із 

помічником 

Міністра з 

питань 

гендерної 

рівності та 

недискриміна

ції зокрема 

щодо 

експертизи 

навчальних 

програм і 

підручників. 

Інформування зацікавлених ЗМІ щодо 

інновацій, нагальних проблем та 

конфліктних ситуацій у просуванні питань 

рівності у науці та освіті 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Юлія 

Стребкова, як 

член Комітету 

давала 

коментарі у 

ЗМІ 

Співпраця з профільними робочими 

групами 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Юлія 

Стребкова 

брала участь у 

робочій групі 

з питань 

політики 

гендерної 

рівності та 



боротьби з 

дискримінаціє

ю у сфері 

освіти 

Міністерства 

освіти і науки 

України;  

Юлія 

Стребкова 

брала участь у 

робочій групі 

“Гендерна 

освіта та 

просвіта” 

Громадської 

ради з 

ґендерних 

питань при 

МФО «Рівні 

можливості» 

у Верховній 

Раді України. 

 

Підготовлені зміни до Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, схваленої Указом 

Президента України від 25 червня 2013 

року № 344/2013, спрямовані на 

забезпечення виконання завдань переходу 

України на інноваційний шлях розвитку 

шляхом прискорення запровадження ІКТ в 

освіті та науці, розвитку освітніх і 

наукових електронних інформаційних 

ресурсів на основі проведення аналізу 

стану та потреб закладів освіти та 

відповідних тенденцій глобального 

розвитку, розробити план заходів для 

досягнення визначених цілей та показників 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Робота над 

пропозиціями 

ще не 

завершена 

 

Прискорення створення єдиного 

національного освітнього простору, доступ 

закладів освіти та учасників навчального 

процесу до електронних освітніх ресурсів 

та систем 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Робота над 

цим триває 

 

Прискорення формування системи 

електронних адміністративних послуг в 

сфері освіти, запровадження електронних 

послуг в системі публічного управління 

освітою 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Робота над 

цим триває 

 

Утворення експертної ради при 

Міністерстві освіти і науки України з 

проблем електронної освіти у складі 

представників провідних закладів освіти і 

науки, суб’єктів господарювання ІКТ-

галузі, громадських організацій та 

міжнародних експертів 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

У процесі 

підготовки 

 



Налагодження постійного контакту 

відповідальних осіб МОН/ робочих груп  

та членів комітету з науки та інновацій ГР 

з метою залучення членів ГР до підготовки 

проектів, стратегічних актів у сферах 

освіти, науки та інновацій(для виконання 

п. 9 частини 1 розділу 4 Положення про 

ГР) 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Співпраця 

налагоджуєть

ся 

Пропозицій щодо фінансування освіти та 

науки у 2017 році та наступних 2018 та 

2019 роках, які мають бути підготовлені у 

проекті закону про Державний бюджет 

України на 2017 рік.  

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Пропонуємо 

обговорити на 

зборах 

правління 

громадської 

ради 21 

листопада 

2016 р. 

Проекту стратегії реформування освіти/ 

стратегій реформування конкретних 

галузей освіти (для вищої освіти – 

передбачено п.1 ч. 1 статті 13 Закону 

України «Про вищу освіту») та проекту 

стратегії реформування національної 

системи науки та інновацій 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

У процесі 

підготовки 

 

Реалізації Україною Інчхонської декларації 

«Освіта 2030: Забезпечення загальної 

інклюзивної і справедливої якісної освіти і 

навчання протягом всього життя» 

(IncheonDeclaration. Education 2030: 

Towardsinclusiveandequitablequalityeducatio

nandlifelonglearningforall), прийнятою на  

Всесвітньому форумі ЮНЕСКО з питань 

освіти (2015 р.), що спрямована на 

створення можливостей якісної освіти 

протягом всього життя для всіх, у всіх 

структурах та на всіх рівнях освіти та 

розробки Плану дій в галузі освіти на 

період до 2030 року (Education 2030 

Framework 

forActionTowardsinclusiveandequitablequalit

yeducationandlifelonglearningforall)  

 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

У процесі 

підготовки 

пропозиції до  

плану 

реалізації 

декларації 

 

Реалізації положень наказу МОНУвід 

21.06.2016 № 696 «Про створення робочої 

групи з реалізації програми розвитку і 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій та 

електронного урядування в сфері освіти і 

науки України (Е-educationprograms)» 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

 

Реалізації  проекту переліку національних 

освітніх індикаторів ефективності та якості 

загальної середньої освіти та методології 

їх обрахунку, згідно наказу МОНУ №147 

від 23.02.16  

 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Частково ці 

індикатори 

були 

реалізовані у 

Концептуальн

их засадах 

реформування 



середньої 

школи  «Нова 

українська 

школа» 

(співупорядни

к Усатенко Г.) 

 

На засіданні ГР ініціювати розробку 

МОНУ, НАПедНУ, ГР при МОНУ проекту 

концепції основних засад з розвитку 

національної системи освіти в умовах 

інформаційного суспільства, зокрема – 

підготовки відповідних змін до стратегій 

розвитку освіти із активізації 

запровадження ІКТ у сфері освіти. З цією 

метою пропонувати створення спільної 

проектної групи 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

У процесі 

створення 

Розглянути на засіданні Комітету з науки 

та інновацій ГР питання щодо 

запровадження в Україні міжнародних 

стандартів та регламентів із застосування 

ІКТ та забезпечення інформаційної 

безпеки в освіті, зокрема – серії стандартів 

ISO/IEC JTC 1/SC 36 «Information 

technologyforlearning, 

educationandtraining» (Інформаційні 

технології для навчання, освіти і тренінгу) 

 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Це питання 

готується для 

розгляду на 

наступне 

засідання 

Комітету 29 

листопада 

2016 

Розглянути на засіданні Комітету з науки 

та інновацій ГР питання щодо стану та 

перспектив створення єдиного 

національного освітнього простору 

України, забезпечення доступу закладів 

освіти та учасників навчального процесу 

до електронних освітніх ресурсів та систем 

Серпень -

Жовтень 

Комітет з 

науки та 

інновацій 

Це питання 

готується для 

розгляду на 

наступне 

засідання 

Комітету 29 

листопада 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=45392


Загальний звіт 

 

Назва заходу Кількість 

Підготовлено пропозиції щодо внесення 

змін до нормативно-правових актів 

19 

Участь членів Громадської 

 Ради у роботі робочих груп, комісій 

14 

Участь членів Громадської 

 Ради у семінарах, зустрічах, круглих 

столах, заходах тощо 

41 

Інші заходи 47 

 


