
Звіт про громадське обговорення 
проєкту Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: 

Міністерство освіти і науки України 

 

2.  Зміст питання або назва проєкту документу, що виносилися на 

обговорення: 

     Проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти.  

Проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до 

професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

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

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

затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.12.2020 року № 2736, Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87 (зі змінами від 24  липня 2019 р. № 688, від 30.09.202                         

№ 898). 

Проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти є основою для  

розроблення та укладання  тестів для оцінювання фахових знань та умінь  

учителів початкової школи. 

Громадське обговорення проводилось  у формі електронних консультацій. 

Проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти було розміщено 01 лютого 

2022 року  на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України  за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-

obgovorennya-proyekt-programi-nezalezhnogo-testuvannya-fahovih-znan-ta-vmin-

uchiteliv-pochatkovih-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti 

Зауваження та пропозиції  до проєкту Програми незалежного тестування 

фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої 

освіти приймалися до 16 лютого 2022 року. 
 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні 
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну 

надійшла 1  пропозиція від Волобуєвої Анжели Іванівни. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України  за результатами обговорення: 

Пропозиція стосується вилучення у  розділі ІІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

ПРЕДМЕТІВ (ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ) підрозділу 2.4. Інформатична освіта 

та цифрове освітнє середовище. 
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5. Інформація про рішення, прийняті під час обговорення  

При доопрацювання проєкту Програми незалежного тестування фахових 

знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, 

пропозиція, що надійшла не врахована, оскільки до освітньої галузі типової 

освітньої програми  «Я досліджую світ» входить  інформатична освітня галузь. 

 

 


