
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Л о? ' 20 / # р.

м. Київ №

Про затвердження Орієнтовного плану 
Міністерства освіти і науки України 
щодо проведення консультацій з 
громадськістю на 2019 рік

На виконання п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовний план Міністерства освіти і науки України 
щодо проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік (далі -  План), 
що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки 
України забезпечити проведення консультацій з громадськістю відповідно до 
Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від Xl.il-ХШ №  ААУ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
Міністерства освіти і науки України щодо 

проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

№ Питання або проект 
нормативно- 

правового акта

Захід, що
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що 
буде прийняте за 

результатами 
консультацій

Контактні дані
особи/структурного підрозділу, 

відповідного за проведення 
консультацій (телефон, e-mail)

1 . Проект Закону 
України «Про 
національну систему 
кваліфікацій»

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Січень Здобувані вищої 
освіти, науково- 
педагогічні, 
педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
стейкхолдери

Державний експерт зі змісту 
освіти та національної системи 
кваліфікацій директорату вищої 
освіти і освіти дорослих -  
Панич О. І.
(481-32-18,
Danych(2>mon.gov.ua)

2. Проект змін до Закону 
України «Про збір та 
облік єдиного внеску 
на
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування» щодо

Робочі зустрічі, 
розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського

Січень Наукові (науково-
педагогічні)
працівники,
аспіранти та
докторанти,
представники
наукових установ,

Державний експерт експертної 
групи з питань модернізації 
системи управління та 
фінансування науки директорату 
науки —
Зуєва К. Д.
(287-89-24,



добровільної участі у 
системі
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
працівниками, які 
реалізують право на 
академічну 
мобільність

обговорення закладів вищої 
освіти

к гиіеуа(о),топ.gov.ua)

3. Проект змін до 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності, 
затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
ЗОЛ 2.2015 № 1187 (із 
змінами і 
доповненнями, 
внесеними
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
10.05.2018 №347)

Робочі зустрічі, 
розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Січень Працівники закладів 
позашкільної освіти

Заступник директора 
департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та 
ліцензування -  начальник відділу 
ліцензування -  
Данильченко С. О.
(481-32-89,
б ёапу1сЬепко(о),топ.gov.ua)

4. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження 
Порядку встановлення 
квот для здобуття 
вищої освіти 
іноземцями та

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

До кінця січня Працівники закладів 
вищої освіти, 
дипломатичних 
установ, іноземці та 
особи без 
громадянства

В. о. начальника управління 
міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції -  
начальник відділу міжнародних 
освітніх проектів -  
Щітка Л. Д.
(481-32-69,
1 shchitkafSimon.gov.ua)



особами без 
громадянства в межах 
обсягів державного 
замовлення 
відповідно до 
міжнародних 
договорів України

5. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження 
Порядку встановлення 
квот для здобуття 
вищої освіти особами, 
яким надано статус 
закордонного 
українця

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

До кінця січня Працівники закладів 
вищої освіти, 
дипломатичних 
установ, закордонні 
українці

В. о. начальника управління 
міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції -  
начальник відділу міжнародних 
освітніх проектів -  
Щітка Л. Д.
(481-32-69,
1 зБсЬдкабг),mon.gov.ua)

6. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Порядку реагування 
на випадки цькування 
(булінгу) в закладах 
освіти»

Засідання робочої 
групи

Січень-березень Зацікавлені ЦОВВ, 
батьки, діти, які 
навчаються в 
закладах освіти, 
громадські 
організації, 
педагогічні 
працівники

Державний експерт з питань 
позашкільної освіти директорату 
інклюзивної та позашкільної 
освіти —
Савицька О. О.
(481-32-39,
БаууїБка®, топ. gov.ua)

7. Розробка Стратегії 
розвитку інклюзивної 
освіти в Україні

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського

Січень-травень Батьки дітей з
особливими
освітніми
потребами, діти з
особливими
освітніми

В.о. генерального директора 
директорату інклюзивної та 
позашкільної освіти -  
Самсонова Л. С.
(481-32-39,
БагпБОпоуа^топ. gov.ua)



обговорення потребами,
громадські та
батьківські
організації,
педагогічні
працівники

8. Створення концепції 
Нової психологічної 
служби

Засідання робочої 
групи

Січень-червень Заклади освіти,
громадські
організації,
профільні асоціації,
педагогічні
працівники,
психологи

Державний експерт з питань 
позашкільної освіти директорату 
інклюзивної та позашкільної 
освіти -  
Савицька О. О.
(481-32-39,
Бау \І8ка(а>топ. gov.ua)

9. Розробка методології 
шкали оцінювання 
дітей з особливими 
освітніми потребами в 
закладах загальної 
середньої освіти

Засідання робочої 
групи

-•

Січень-червень Батьки дітей з
особливими
освітніми
потребами, діти з
особливими
освітніми
потребами,
громадські та
батьківські
організації,
педагогічні
працівники

Державний експерт з питань 
інклюзивної освіти директорату 
інклюзивної та позашкільної 
освіти -
Набоченко О. О.
(481-32-39,
паЬосЬепко(2>топ.цоу.иа)

10. Проект змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
2 лютого 2011 р. № 98 
щодо строку 
наукового

Проведення 
консультацій із 
заінтересованими 
сторонами, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства

Лютий Наукові (науково-
педагогічні)
працівники,
аспіранти та
докторанти,
представники

Державний експерт експертної 
групи з питань модернізації 
системи управління та 
фінансування науки директорату 
науки -  
Зуєва К. Д.



відрядження наукових 
(науково- 
педагогічних) 
працівників

освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

наукових установ, 
закладів вищої 
освіти

(287-89-24,
к хиіеуа(о)тпоп.gov.ua)

11. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
внесення змін до 
Положення про 
атестацію 
педагогічних 
працівників»

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

До кінця лютого Педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти

Державний експерт експертної 
групи з питань державно- 
громадського управління 
освітою директорату дошкільної 
та шкільної освіти -  
Гохман В. О.
(481-47-62,
V доЬтап(2>топ.gov.ua)

12. Проект Стратегії 
розвитку
позашкільної освіти в 
Україні

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Лютий-червень Надавачі послуг 
позашкільної освіти, 
здобувані
позашкільної освіти,
педагогічні
працівники,
профільні
громадські
організації,
професійні асоціації

Керівник експертної групи 3 
питань позашкільної освіти 
директорату інклюзивної та 
позашкільної освіти -  
Демедюк Ю. Г.
(481-32-39,
уигіі.с1егпес1іик(й),топ. gov.ua)

13. Внесення змін до 
Типового положення 
про культурно- 
освітній центр 
національних меншин 
України, 
затвердженого 
спільним наказом 
Міністерства освіти і

Засідання Ради 
національних спільнот 
України

Березень Представники 
громадських 
об’єднань 
національних 
меншин України

Начальник відділу міжнародного 
співробітництва, наукового та 
навчально-методичного 
забезпечення освітніх потреб 
національних меншин Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» -  
Пилипенко Т. І.
(248-18-53,



науки України та тепзЬіпа213 (aigmail.com)
Державного комітету 
України у справах 
національностей та 
міграції від 06.10.2004 
№ 778/49, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 21.10.2004 
№ 1352/9951)

14. Підготовка 
кваліфікованих кадрів 
в галузі професійної 
освіти

Тематичні семінари в 
рамках Міжнародної 
виставки «Сучасні 
заклади освіти -  2019»

Березень Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти, 
роботодавці

Директор департаменту 
професійної освіти -  
Кучинський М. С.
(287-82-12,
кисИушкуу^топ. gov.ua)

начальник відділу наукового та 
навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної 
освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» —
Паржницький В. В.
(248-91-16,
ргоґозуіІа(й)дт2о. gov.ua)

15. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
дошкільну освіту» 
(нова редакція)»

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського

До кінця 
березня

Батьки або законні 
представники дітей 
дошкільного віку, 
керівники та 
вихователі закладів 
дошкільної освіти

Державний експерт експертної 
групи з питань забезпечення 
якості освіти директорату 
дошкільної та шкільної освіти -  
Грищенко Г. А.
(481-32-00,
а ЬгуБЬсЬепко^топ.gov.ua)



обговорення
16. Проект постанови 

Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Державного стандарту 
базової середньої 
освіти»

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

До кінця 
березня

Здобувані базової 
середньої освіти, 
педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти, батьки або 
законні 
представники 
здобувачів освіти

Державний експерт експертної 
групи з питань забезпечення 
якості освіти директорату 
дошкільної та шкільної освіти -  
Цінник О. О.
(481-47-61,
1іппук(2>,гпоп. aov.ua)

17. Проект Закону 
України «Про освіту 
дорослих»

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Квітень Учасники освітнього 
процесу, 
стейкхолдери, 
громадськість

Керівник експертної групи 3 
питань освіти дорослих та 
педагогічної освіти директорату 
вищої освіти і освіти дорослих -  
Балуба І. А.
(481-32-65, 
і ЬаІиЬаій),топ.gov.ua)

18. Підвищення оплати 
праці наукових 
працівників до рівня 
встановленого 
частиною другою 
статті 36 Закону 
України «Про наукову 
і науково-технічну 
діяльність»

Проведення 
консультацій із 
заінтересованими 
сторонами

Квітень Наукові (науково- 
педагогічні) 
працівники, 
аспіранти та 
докторанти, 
представники 
наукових установ, 
закладів вищої 
освіти

Державний експерт експертної 
групи з питань модернізації 
системи управління та 
фінансування науки директорату 
науки -  
Гончарік Н. Л.
(287-89-24,
цопсЬагік^топ. gov.ua)

19. Інноваційні підходи 
до освіти та 
соціалізації дітей зі 
спектром аутистичних 
порушень

Всеукраїнська 
конференція за участі 
представників 
інститутів 
громадського

Квітень Діти зі спектром 
аутистичних 
порушень, їх батьки, 
педагогічні, наукові, 
методичні

Начальник відділу спеціальної 
освіти департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти — 
Симоненко Т. В.
481-47-65,



суспільства працівники І 8утопепко(й),топ.gov.ua)
20. Створення

електронного реєстру 
надавачів послуг 
позашкільної освіти 
та її здобувай і в

Засідання за круглим 
столом, конференції

Квітень-червень Надавачі послуг з 
позашкільної освіти, 
здобувані
позашкільної освіти, 
профільні 
громадські 
організації, 
професійні асоціації

Керівник експертної групи 3 
питань позашкільної освіти 
директорату інклюзивної та 
позашкільної освіти -  
Демедюк Ю. Г.
(481-32-39,
уигі і ,с!етес1іик(2>топ. gov.ua)

21. Підвищення 
ефективності 
освітнього процесу 
дітей з особливими 
освітніми потребами 
шляхом 
запровадження 
лінгвального методу 
навчання

Всеукраїнський
науково-практичний
семінар за участі
представників
інститутів
громадського
суспільства

- •

Травень Діти з порушеннями 
слуху, їх батьки, 
педагоги
спеціальних закладів 
освіти, наукові та 
методичні 
працівники

Начальник відділу спеціальної 
освіти департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти -  
Симоненко Т. В.
481-47-65,
ї 8утопепко(2>,топ.gov.ua)

22. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
стимулювання 
діяльності у сфері 
трансферу 
технологій»

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Травень Підприємці, 
студенти, науковці, 
інноватори, 
керівництво закладів 
вищої освіти та 
наукових установ

Експерт експертної групи 3 
питань комунікацій та 
стратегічного планування 
директорату інновацій та 
трансферу технологій -  
Вольвач М. М.
(287-82-16, 
уоІуасй(й), топ. gov.ua)

23. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства

До кінця травня Батьки або законні 
представники дітей 
дошкільного віку, 
керівники та

Державний експерт експертної 
групи з питань забезпечення 
якості освіти директорату 
дошкільної та шкільної освіти -



Положення про заклад 
дошкільної освіти: 
загального типу, 
компенсуючого типу 
для дітей 3
особливими освітніми 
потребами, сімейного 
типу, комбінованого 
типу, центр розвитку 
дитини, будинок 
дитини»

освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

вихователі закладів 
дошкільної освіти

І рищенко Г. А.
(481-32-00,
а Ьгу8ЬсНепко(й),топ.gov.ua)

24. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
наукові парки»

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

Червень Підприємці, 
студенти, науковці, 
інноватори, 
керівництво закладів 
вищої освіти та 
наукових установ

Експерт експертної групи 3 
питань комунікацій та 
стратегічного планування 
директорату інновацій та 
трансферу технологій -  
Зенова М. В.
(287-82-16, 
гепоуа(й),mon.gov.ua)

25. Проведення медико- 
педагогічного 
контролю за фізичним 
вихованням в 
закладах дошкільної 
освіти

Вебінар Червень Працівники сфери 
дошкільної освіти, 
батьки дітей 
раннього та 
дошкільного віку

В.о. начальника відділу 
дошкільної освіти департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти -  
Нерянова С. І.
(481-32-00, 
ботоп(й), топ. gov.ua)

26. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження 
порядку, видів та

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України

До кінця червня Здобувані базової 
середньої освіти, 
педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої

Державний експерт експертної 
групи з питань забезпечення 
якості освіти директорату 
дошкільної та шкільної освіти -  
Цінник 0. 0.



форм проведення 
моніторингу якості 
освіти»

для проведення
громадського
обговорення

освіти, батьки або 
законні 
представники 
здобувачів освіти

(481-47-61,
1іппук(®,топ. gov.ua)

27. Державний стандарт 
базової освіти

Проведення круглих 
столів, нарад, семінарів

Липень-серпень Вчителі, методисти, 
автори програм та 
підручників, батьки, 
викладачі 
педагогічних 
університетів

Заступник начальника відділу 
змісту освіти, мовної політики та 
освіти національних меншин 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти — 
Фіцайло С. С.
(481-47-61,
з ГіІ8аі1о(й),топ.gov.ua)

28. Питання забезпечення 
прав національних 
меншин на навчання 
та вивчення рідної 
мови, надання 
підтримки у розробці 
навчальних програм і 
підручників

Засідання Ради 
національних спільнот 
України

Вересень Представники 
громадських 
об’єднань 
національних 
меншин України

Начальник відділу міжнародного 
співробітництва, наукового та 
навчально-методичного 
забезпечення освітніх потреб 
національних меншин Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» -  
Пилипенко Т. І.
(248-18-53,
тепв1ііпа213 (2>цтаі 1 .сот)

29. Психолого- 
педагогічні засади 
організації 
допрофільної 
підготовки учнів 
спеціальних закладів 
освіти

Засідання круглого
столу за участі
представників
інститутів
громадського
суспільства

Жовтень Діти з порушеннями 
інтелектуального 
розвитку, їх батьки, 
педагоги
спеціальних закладів 
освіти, працівники 
наукових установ

Начальник відділу спеціальної 
освіти департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти -  
Симоненко Т. В.
481-47-65,
ї Бутопепко(2)топ.gov.ua)

ЗО. Фізичне виховання в 
закладах дошкільної

Всеукраїнський семінар 
на тему: «Сучасні

Жовтень Працівники сфери 
дошкільної освіти,

В.о. начальника відділу 
дошкільної освіти департаменту



освіти підходи до формування 
здоров’язбережувальної 
компетенції дитини 
дошкільного віку»

батьки дітей 
раннього та 
дошкільного віку

загальної середньої та 
дошкільної освіти -  
Нерянова С. І. 
(481-32-00, 
ботоп(й);гпоп.gov.ua)

31. Розроблення системи 
освітніх послуг для 
дітей, що мають 
інтелектуальні 
порушення

Всеукраїнський семінар 
за участі представників 
інститутів 
громадського 
суспільства

Жовтень Діти з порушеннями 
інтелектуального 
розвитку, педагоги 
спеціальних закладів 
освіти, спеціальних 
та інклюзивних 
класів закладів 
загальної середньої 
освіти

Начальник відділу спеціальної 
освіти департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти — 
Симоненко Т. В.
481-47-65,
t Бутопепко^топ.gov.ua)

32. Підготовка 
кваліфікованих кадрів 
в галузі професійної 
освіти

Тематичні семінари в 
рамках Міжнародного 
форуму «Інноватика в 
сучасній освіті — 2019»

Жовтень Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти, 
роботодавці

Директор департаменту 
професійної освіти -  
Кучинський М. С.
(287-82-12,
кисЬупвку у(2>топ. цо V. иа)

начальник відділу наукового та 
навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної 
освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» -  
Паржницький В. В.
(248-91-16,
пгоґозуДаГо),imzo.gov.ua)

33. Проект Орієнтовного 
плану Міністерства

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті

Листопад Представники
інститутів

Головний спеціаліст відділу 
планування, зв’язків з



освіти і науки України 
щодо проведення 
консультацій з 
громадськістю на 
2020 рік

Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

громадянського 
суспільства, закладів 
освіти, учні, 
студенти,батьки

громадськістю та доступу до 
публічної інформації управління 
з питань інформаційної політики 
та комунікацій —
Колумбет М. Г.
(481-32-75,
m kolumbet(a>mon.gov.ua)

34. Проект
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
затвердження 
Концепції розвитку 
українських 
дослідницьких 
е-інфраструктур

Засідання робочої 
групи, консультації та 
наради із 
заінтересованими 
сторонами

І квартал Працівники 
наукових установ, 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
представники 
академій наук, 
наукових 
громадських 
організацій

Керівник експертної групи 3 
питань розвитку дослідницької 
інфраструктури директорату 
науки -
Мозолевич Г. Я.
(287-89-24,
mozolevvch(2)mon. gov.ua)

35. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
20 липня 1996 № 830» 
щодо внесення змін 
до Типового 
положення 3 
планування, обліку і 
калькулювання 
собівартості науково- 
дослідних та 
дослідно-

Проведення 
консультацій із 
заінтересованими 
сторонами, розміщення 
проекту на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

І квартал Представники 
академій наук, 
наукових установ та 
закладів вищої 
освіти, громадські 
наукові організації

Державний експерт експертної 
групи з питань модернізації 
системи управління та 
фінансування науки директорату 
науки -  
Гончарік Н. Л.
(287-89-24,
goncharik(5), mon. gov.ua)



конструкторських
робіт

36. Обговорення шляхів 
та потреби в інтеграції 
українського 
наукового 
співтовариства до 
європейських 
консорціумів 
дослідницьких 
інфраструктур (ERIC)

Круглі столи, наради, 
консультації

37. Проект Стратегії 
розвитку фізичного 
виховання та спорту 
серед учнівської 
молоді до 2025 року

Розміщення проекту на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
для проведення 
громадського 
обговорення

І квартал

І квартал

Працівники 
наукових установ, 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
представники 
академій наук, 
наукових 
громадських
організацій________
Здобувані освіти, 
вчителі фізичної 
культури,
працівники закладів 
освіти,
департаменти 
(управління) освіти і 
науки обласних 
державних 
адміністрацій, 
обласні та Київське 
міське відділення 
(філії) Комітету з 
фізичного виховання 
та спорту
Міністерства освіти і 
науки України, 
заклади
післядипломної 
педагогічної освіти,

Керівник експертної групи з 
питань розвитку дослідницької 
інфраструктури директорату 
науки -
Мозолевич Г. Я.
(287-89-24,
mozolevych@mon.gov.ua)

Заступник голови Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки 
України -  
Артамонов В. О.
(486-62-94,
volodymvr.artamonov@gmail.com)

mailto:mozolevych@mon.gov.ua
mailto:volodymvr.artamonov@gmail.com


наукові установи
38. Проект «Стратегії 

розвитку фізичного 
виховання серед 
студентської молоді 
до 2025 року»

Розміщення проекту на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
для проведення 
громадського 
обговорення

І квартал Здобувані освіти, 
викладачі фізичного 
виховання, 
працівники закладів 
вищої освіти, 
обласні та Київське 
міське відділення 
(філії) Комітету 3 
фізичного виховання 
та спорту
Міністерства освіти і 
науки України, 
заклади
післядипломної 
педагогічної освіти, 
наукові установи

Заступник голови Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки 
України -  
Артамонов В. 0.
(486-62-94,
уо1обушуг.аі1атопоу(2)цтаі1.сот)

39. Проект Положення 
про дуальну форму 
здобуття вищої освіти

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

І-И квартал Студенти,
педагогічні науково- 
педагогічні 
працівники, 
федерації та 
конфедерації різних 
галузей, профспілки

В.о. директора департаменту 
вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(481-32-73,
ь кгеїоуіс1і(2>топ.цоу.иа)

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -  
Будько І. Р.
(481-32-61, 
і Ьибко(2>топ.gov.ua)

40. Проект Типового Розміщення проекту на II квартал Міністерство В.о. директора департаменту



1—  ----------- —*------------
тристороннього
договору дуальної
форми здобуття
освіти

офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

соціальної політики 
України, федерації 
та конфедерації 
різних галузей, 
профспілки, заклади 
освіти

вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(481 -32 -73 ,
б кгеЮ УІсЬ(а),топ.gov .ua)

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -  
Будько І. Р.
(4 8 1 -32 -61 , 
і Ьибко(й),топ.gov .ua)

41. Проект Орієнтовного 
договору про дуальну 
форму здобуття освіти 
(регулювання 
відносин: заклад 
освіти -  
підприємство; 
підприємство -  
здобувай освіти; 
заклад освіти -  
підприємство -  
здобувай освіти)

Розміщення проекту на 
офіційному веб- сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

II квартал Федерації та 
конфедерації різних 
галузей, професійні 
асоціації, заклади 
освіти, підприємства

В.о. директора департаменту 
вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(4 8 1 -32 -73 ,
б кге1оуісЬ (й)топ .цоу.иа)

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -  
Будько І. Р.
(4 8 1 -32 -61 , 
і Ьис1ко(д),топ.gov .ua)

42. Внесення змін до 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 2 1 .0 6 .2 0 1 6  № 6 9 7  
«Про затвердження 
Порядку прийому для 
здобуття вищої та

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

II квартал Заклади освіти,
педагогічні науково-
педагогічні
працівники,
громадські
організації,
благодійні фонди

В.о. директора департаменту 
вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(4 81 -32 -73 ,
б кгеїоуіс1іі(а),m o n .g o v .u a)



-----т професійно-технічної 
освіти осіб, місцем 
проживання яких є 
територія проведення 
антитерористичної 
операції (на період її 
проведення)», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 01.07.2016 
№ 907/29037

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -  
Будько І. Р.
(481-32-61, 
і Ьис1ко(2>топ. Rov.ua)

43. Внесення змін до 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 24,05.2016 №560 
«Про затвердження 
Порядку прийому для 
здобуття вищої та 
професійно-технічної 
освіти осіб, які 
проживають на 
тимчасово окупованій 
території України», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 31.05.2016 
№ 795/28925

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

II квартал Заклади освіти,
педагогічні науково-
педагогічні
працівники,
громадські
організації,
благодійні фонди

В.о. директора департаменту 
вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(481-32-73,
б кгеІоуісЬ/й),топ.Rov.ua)

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -  
Будько І. Р.
(481-32-61, 
і Ьибко(й),топ.Rov.ua)

44. Розроблення 
Методичних 
рекомендацій щодо 
впровадження 
дуальної форми

Засідання робочих груп II квартал Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти,

Генеральний директор 
директорату професійної освіти -  
Шумік І. В.
(287-82-06,
БІшгпік(а)топ.Rov.ua)



1здобуття освіти роботодавці
45."І Проект постанови 

Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження 
Типового положення 
про Регіональну Раду 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти

Засідання робочих груп II квартал Представники
закладів та установ
професійної
(професійно-
технічної) освіти,
роботодавці,
представники
громадських
організацій

Генеральний директор 
директорату професійної освіти -  
Шумік І. В.
(287-82-06,
БЬигпікїйітоп. gov.ua)

ш

46. Проект Положення 
Всеукраїнського 
спортивно-масового 
заходу серед школярів 
«Cool Games»

Розміщення проекту на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
для проведення 
громадського 
обговорення

II квартал Здобувані освіти, 
вчителі фізичної 
культури,
працівники закладів 
освіти,
департаменти 
(управління) освіти і 
науки обласних 
державних 
адміністрацій, 
обласні та Київське 
міське відділення 
(філії) Комітету 3 
фізичного виховання 
та спорту
Міністерства освіти і 
науки України

Заступник голови Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки 
України -  
Артамонов В. О.
(486-62-94,
уо1оёутуг.аг1атопоу(2),gmail.com)

47. Проект Положення 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
патріотичного

Розміщення проекту на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та

II квартал Здобувані освіти, 
вчителі фізичної 
культури,
працівники закладів

Заступник голови Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки 
України -



фестивалю школярів 
«Козацький гарт»

Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
для проведення 
громадського 
обговорення

освіти,
департаменти 
(управління) освіти і 
науки обласних 
державних 
адміністрацій, 
обласні та Київське 
міське відділення 
(філії) Комітету 3 
фізичного виховання 
та спорту
Міністерства освіти і 
науки України

Артамонов В. 0.
(486-62-94,
уоіобутуг.аііатопоу^цтаі 1 .сот)

»

48. Проект Стратегії 
розвитку спортивних 
споруд Комітету 3 
фізичного виховання 
та спорту
Міністерства освіти і 
науки України до 
2025 року

Розміщення проекту на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
для проведення 
громадського 
обговорення

II квартал Здобувані освіти, 
вчителі фізичної 
культури,
працівники закладів 
освіти, керівники 
спортивних споруд

Заступник голови Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки 
України -  
Плигун О. В.
(486-63-61,
П У Г С І 2 1 (й),ukr.net)

49. Проект Методичних 
рекомендацій щодо 
впровадження 
дуальної форми 
здобуття освіти

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

ІИ-ІУ квартал Міністерство 
соціальної політики 
України, федерації 
та конфедерації 
різних галузей, 
профспілки, заклади 
освіти

В.о. директора департаменту 
вищої освіти -  завідувач сектору 
переміщених ВНЗ -  
Кретович С. С.
(481-32-73,
б ктеЩуісІКй),топ. gov.ua)

завідувач сектору аграрної та 
спеціальної освіти департаменту 
вищої освіти -



Будько І. Р. 
(481-32-61, 
і Ьибко^топ.gov.ua)

50. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження 
Типового положення 
про Наглядову Раду 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти

Засідання робочих груп IV квартал Представники
закладів та установ
професійної
(професійно-
технічної) освіти,
роботодавці,
представники
громадських
організацій

Генеральний директор 
директорату професійної освіти -  
Шумік І. В.
(287-82-06, .
5Ііитік(2)топ.еоу.иа)

51. Реалізація 
пріоритетів, 
визначених 
Дорожньою картою 
інтеграції України до 
Європейського 
дослідницького 
простору

Відкриті наради, 
громадське 
обговорення проектів 
нормативно-правових 
актів 

-•

Щокварталу Працівники 
наукових установ, 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
представники 
академій наук, 
наукових 
громадських 
організацій

Керівник експертної групи 3 
питань модернізації системи 
управління та фінансування 
науки директорату науки -  
Петренко 3. О.
(287-89-10, 
ре1хепко(й),топ. gov.ua)

державний експерт експертної 
групи з питань модернізації 
системи управління та 
фінансування науки директорату 
науки -  
Зуєва К. Д.
(287-89-24,
к zuieva(й)mon.gov.ua)

52. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України про

Засідання робочої 
групи

Протягом року Представники 
закладів та установ 
професійної

Генеральний директор 
директорату професійної освіти -  
Шумік І. В.



внесення змін до 
Типових правил 
прийому до 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
України

(професійно- 
технічної) освіти, 
представники 
громадських 
організацій

(287-82-06,
shum\к(а), топ. gov.ua)

53. Розвиток публічно- 
приватного 
(державно- 
приватного) 
партнерства у сфері 
професійної освіти

Проведення круглих 
столів, засідання 
робочих груп

Протягом року Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти, 
роботодавці

Генеральний директор 
директорату професійної освіти -  
Шумік І. В.
(287-82-06, 
shumik(a),mon.gov.ua)

54. Оновлення 
пріоритетних 
напрямів розвитку 
науки і техніки в 
Україні на основі 
сучасних підходів до 
їх визначення

Засідання робочих 
груп, круглі столи, 
проведення 
громадських 
обговорень

Протягом року Працівники 
наукових установ, 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
представники 
академій наук, 
наукових 
громадських 
організацій

Керівник експертної групи 3 
питань модернізації системи 
управління та фінансування 
науки директорату науки -  
Петренко 3. О.
(287-89-10,
petrenko(2>,mon. gov. ua)

55. Формування 
інноваційної культури

Круглі столи, 
конференції, 
консультації щодо 
активізації 
впровадження 
інновацій шляхом 
налагодження взаємодії 
науково-дослідних 
установ, закладів вищої

Протягом року Науково-дослідні 
установи, заклади 
вищої освіти, 
громадські 
організації, 
професійні асоціації

В.о. директора департаменту 
інноваційної діяльності та 
трансферу технологій -  
Боровіч Т. В.
(287-82-54,
borovich(a>mon. gov.ua)

начальник відділу інноваційних 
проектів та залучення



— освіти, громадських 
організацій, 
професійних асоціацій

інноваційних ресурсів 
департаменту інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій -  
Седов А. 0.
(287-82-52,
Бесіоу^топ. eov.ua)

56. Впровадження 
реформування школи: 
Нова українська 
школа

Наради, конференції, 
круглі столи

Протягом року Керівники органів 
управління освітою, 
педагогічна 
громадськість

В.о. заступника директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти -  
начальник відділу державно- 
громадського управління 
освітою -  
Малишева О. П.
(481-32-07,
о таІуБЬеуа^шоп.gov.ua)

57. Оптимізація мережі 
закладів загальної 
середньої освіти: 
створення опорних 
шкіл в умовах 
децентралізації

Наради, конференції, 
круглі столи

Протягом року Керівники органів 
управління освітою, 
педагогічна 
громадськість

В.о. заступника директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти -  
начальник відділу державно- 

громадського управління 
освітою -  
Малишева О. П.
(481-32-07,
о таІуБЬеуа^топ.цоу.иа)

58. Модернізація 
підготовки та 
перепідготовки кадрів 
у сфері професійної 
(професійно- 
технічної) освіти

Конференції, засідання 
за круглим столом

Протягом року Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти, 
роботодавці

Директор департаменту 
професійної освіти -  
Кучинський М. С. 
(287-82-12,
кисігушкуу (Slmon.gov.ua)



59. Розроблення освітніх 
стандартів 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
Порядку розгляду, 
експертизи та 
державної реєстрації 
проектів
технологічних парків, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
17 грудня 1999 р.
№ 2311 «Про_______

Засідання робочих 
груп, розміщення 
проектів на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення

Протягом року

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

У тримісячний 
строк з дня 

опублікування 
Закону України 
«Про внесення 
змін до деяких 

законів України 
щодо діяльності 
технологічних 

парків»

Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти, 
роботодавці

Заступник директора 
департаменту професійної 
освіти -  начальник відділу змісту 
та організації навчального 
процесу -
Мірошниченко К. Б.
(287-82-13, _
тіго8ЬпусЬепко(а>шоп. aov.ua)

Заклади вищої
освіти, органи
місцевого
самоврядування,
представники
громадськості,
суб'єкти
інноваційної
діяльності

начальник відділу наукового та 
навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної 
освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» -  
Паржницький В. В.
(248-91-16,
ргоґоБуЦа(й)ітго. gov.ua)
В.о. директора департаменту 
інноваційної діяльності та 
трансферу технологій —
Боровіч Т. В.
(287-82-54,
ЬогоуісЬ(й), mon.gov.ua)

начальник відділу інноваційних 
проектів та залучення 
інноваційних ресурсів 
департаменту інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій -  
Седов А. О.



нормативно-правові 
акти щодо 
забезпечення 
реалізації Закону 
України «Про 
спеціальний режим 
інноваційної 
діяльності
технологічних парків»

(287-82-52, 
зес1оу(а),т on.eov.ua)

61. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
Порядку державної 
реєстрації
технологічних парків, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
29 листопада 2006 р. 
№ 1657 «Деякі 
питання організації 
діяльності
технологічних парків»

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення

-»

У тримісячний 
строк 3 дня 

опублікування 
Закону України 
«Про внесення 
змін до деяких 

законів України 
щодо діяльності 
технологічних 

парків»

Заклади вищої
освіти, органи
місцевого
самоврядування,
представники
громадськості,
суб'єкти
інноваційної
діяльності

В.о. директора департаменту 
інноваційної діяльності та 
трансферу технологій -  
Боровіч Т. В.
(287-82-54,
ЬогоуісЬ(й>топ.цоу.иа)

начальник відділу інноваційних 
проектів та залучення 
інноваційних ресурсів 
департаменту інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій -  
Седов А. О.
(287-82-52,
Бес1оу(2)топ. gov.ua)


