
 

 

Звіт про громадське обговорення 

проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Деякі питання здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Міністерство освіти і науки України. 

 

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

обговорення: 

У проєкті наказу МОН України «Деякі питання здійснення інноваційної 

діяльності у сфері освіти» (далі – Проєкт) пропонується механізм удосконалення 

здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти, що сприятиме підвищенню 

якості освіти, впровадженню інноваційних технологій навчання та виховання, а 

також організації освітнього процесу у закладах освіти як суб’єктів інноваційної 

діяльності. 

Обговорення Проєкту проводилося у форматі електронних консультацій з 

громадськістю.  

21 січня 2022 року Проєкт для громадського обговорення було 

оприлюднено у підрозділі «Громадське обговорення» розділу «Консультації з 

громадськістю» офіційного веб-сайту МОН України. Зауваження та пропозиції 

від громадськості приймалися у формі порівняльної таблиці до 21 лютого 2022 

року на електронні адреси: vchyte1@іmzo.gov.ua або svkirilenko1107@ukr.net. 

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

За цей час надійшло 5 звернень з пропозиціями та доповненнями до 

Проєкту. 

Так, у ході консультацій з громадськістю було отримано зауваження та 

пропозиції від представників Національної академії педагогічних наук України,  

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

постійної комісії Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, Платона Майбороди, а 

також Мосякової І. Ю., директора Центру творчості дітей та юнацтва міста 

Києва.  

 

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

науки України за результатами обговорення: 

22 лютого 2022 року в Міністерстві освіти і науки України відбулася 

нарада з підведення підсумків громадського обговорення Проєкту.  

В обговоренні взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національної академії педагогічних 

наук України, проректори з науково-методичної роботи обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, члени науково-методичної комісії з 

інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України, директори експериментальних 
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авторських шкіл України. Нарада відбулася у змішаному форматі (онлайн та 

офлайн). 

Під час заходу розглянуто питання розвитку педагогічної інноватики, 

управління освітніми інноваціями в закладах дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти і можливостей їх 

потенційного здійснення.  

На нараді було обговорено пропозиції та зауваження до Проєкту, більшість 

з них враховано повністю, частину – відхилено.  

За пропозицією Академії педагогічних наук України визначено порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності у сфері освіти у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

позашкільної, вищої, передвищої та післядипломної освіти на всеукраїнському, 

регіональному рівнях у тому числі на рівні окремої адміністративно-

територіальної одиниці; уточнено, що є предметом інноваційної освітньої 

діяльності; уточнено визначення поняття «Освітні інновації», «Експеримент», 

«Експериментальний заклад», «Інноваційна діяльність»; визначено перелік, що 

охоплює розроблення освітніх інновацій (опис та обґрунтування актуальності 

запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних 

результатів; перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту).  

Також запропоновано доповнити  Проєкт нормою щодо предмету розгляду 

науково-методичною комісією з інноваційної діяльності сектору дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та 

виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.  

За результатами консультацій до проєкту акта внесено відповідні 

доповнення та уточнення. 

Оскільки пропозиції від постійної Комісії Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Платона Майбороди та Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти не конкретизовані щодо змісту Проєкту, їх 

не враховано.  

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Проєкт, допрацьований за результатами громадського обговорення,  

надіслати до заінтересованих сторін для погодження в установленому 

законодавством порядку.   

 

 

Генеральний директор 

директорату дошкільної, шкільної, 

позашкільної та інклюзивної освіти                                            Олег ЄРЕСЬКО  

 

 

 


