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Про концептуальні питання 
законодавчого забезпечення 
освіти дорослих

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністр: 
Рашкевича Ю. М. та доповідну записку стосовно концептуальних питані 
законодавчого забезпечення освіти дорослих,

' КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ

1. Інформацію заступника Міністра Рашкевича Ю. М. та доповідн; 
записку стосовно концептуальних питань законодавчого забезпечення освіті 
дорослих взяти до відома.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) до З' 
листопада 2018 року доопрацювати проект Закону України «Про освіт; 
дорослих» з урахуванням обговорення на засіданні колегії Міністерств 
освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням покласти на заступника Міністр 
Рашкевича Ю. М.

Голова колегії, 
Міністр Л. М. Гриневич



Колегії Міністерства освіти науки

Доповідна записка
про концептуальні питання законодавчого забезпечення освіти

дорослих

Проект закону «Про освіту дорослих» розробляється на виконання план}' 
заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету МіністрІЕ 
України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, протокольного рішення засідання Уряду від 
25 жовтня 2017 року (протокол № 61) щодо схвалення Плану організації підготовки 
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 5 вересня 
2017 р. № 2145-7111 «Про освіту» та пункту 9 розділу І Плану підготовки проектІЕ 
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України 
«Про освіту», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України віт
13.11.2017 № 1475.

Робочою групою, створеною наказом Міністерства освіти і науки України віт
12.01.2018 № ЗО «Про утворення робочої групи з розроблення проекту Закон} 
України «Про освіту дорослих», визначено основні концептуальні підходи щодс 
законодавчого забезпечення освіти дорослих.

Зазначені концептуальні підходи враховують досвід і основні рекомендацї 
Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя, освіти дорослих ТЕ 
вітчизняні напрацювання з порушеного питання.

Зокрема, взято до уваги основні завдання у сфері освіти впродовж життя 
(освіти дорослих), визначених Європейською Комісією (Proposal for a COUNCIL 
RECOMMENDATION on Key Competences for LifeLong Learning. Brussels, 17.1.2018 
SWD (2018) 14 final), та оновлену редакцію ключових компетентностей для 
навчання впродовж життя.

Враховано рекомендації Європейської комісії, що визначають основи 
принципи освіти дорослих (Memorandum of Continuing Education in Europe.- Lisbon.- 
2000).

Враховано, що окремі питання освіти дорослих врегульовано вітчизняний 
законодавством. Зокрема, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Пре 
професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільн} 
освіту», «Про професійний розвиток працівників», окремими нормативно- 
правовими актами.

Відповідно до міжнародних рекомендацій, стану та перспектив розвита} 
системи вітчизняної освіти, її законодавчої бази, суспільних потреб визначене 
проблеми, що потребують вирішення, мету, цілі законопроекту, сформульоване 
основні принципи і завдання освіти дорослих (впродовж життя).

Триває робота щодо визначення структури законопроекту та змістовного йоге 
наповнення.

Просимо розглянути концептуальні питання законодавчого забезпечення 
освіти дорослих та ухвалити рішення колегії.

Т. в. о. генерального директора 
директорату вищої освіти і освіти дорослих А. В. Рибалко


