
ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ У СФЕРІ ОСВІТИ 
І НАУКИ У 2021 РОЦІ ТА КЛЮЧОВІ 
НАПРЯМИ РОБОТИ НА 2022 РІК



На вебплатформі дистанційного
навчання ВШО розміщено 1800 
уроків до 73 курсів, ще 399
додатково розроблено і будуть
оприлюднені у цьому році

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Підключено до широкосмугового
інтернету близько 1500 закладів
освіти, до Державного е-журналу –
691 школу

Спільно з Мінцифрою, у межах 
національного проєкту «Ноутбук 
кожному вчителю», у 2021 році
вдалося закупити понад 61 тисячу
одиниць сучасної техніки

Презентовано
веб-платформу 

«Наука і бізнес»



Відкрито 119 приватних

закладів дошкільної освіти

ІНФРАСТРУКТУРА

У закладах вищої освіти: відремонтовано 97
корпусів, 1 побудовано; 80 гуртожитків, 2
побудовано; 7 стадіонів, 2 побудовано

Збудовано та реконструйовано 57 
закладів дошкільної освіти й дошкільних 

відділень при школах (27 новобудов і 

30 реконструйовано)

Створено 12 391 додаткове місце
у дитячих садках

Виділено кошти
Мінрегіоном на будівництво

та реконструкцію 75 шкіл



НЦ «МАН» підписано угоду про створення 
першої у світі ліцензійної національної 
Олімпіади Геніїв – GENIUS Olympiad 
Ukraine, яка у 2022 році відбудеться в 
Україні. У міжнародних заходах від МАН 
взяли участь 324 учасники. 
Здобуто 315 нагород

ДОШКІЛЬНА, ШКІЛЬНА, ПОЗАШКІЛЬНА 
ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

У 24 областях України придбано та 
доставлено до закладів освіти 374 
шкільних автобуси

Розпорядженням КМУ №1662-р від 15 грудня
2021 року на закупівлю автобусів спрямовано
753 млн грн, а на створення належних
санітарно-гігієнічних умов – 300 млн грн

Видано 10 млн 933 тис. 901 примірник
підручників

У закладах освіти відремонтовано
понад 1300 харчоблоків та закуплено 
нове сучасне обладнання

Створено 648 інклюзивно-ресурсних 
центрів

Організовано і проведено всеукраїнські та 
міжнародні заходи: у межах проєкту «Здорова 
Україна» наша країна вперше взяла участь у 
всесвітніх учнівських спортивних іграх ISF U15 і 
здобула перше місце у загальнокомандному заліку, 
а також команда України посіла 2 місце у WORLD 
COOL GAMES, E-SPORT GAMES 



Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови 
кар’єри «Обери професію своєї мрії». Охоплено більше 
1 млн учнів. 12 жовтня 2021 року було проведено 
перший Всеукраїнський урок з профорієнтації у 
прямому ефірі, який подивилось пів мільйона учнів і 
який увійшов до Національної Книги Рекордів

ПРОФЕСІЙНА, ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ТА 
ВИЩА ОСВІТА

Реалізація проєкту «Президентський 
університет»

Розвиток полярних досліджень. Україною було придбано в 
Уряду Великої Британії науково-дослідне океанографічне судно 
– криголам «Джеймс Кларк Росс», перейменоване в Україні на 
«Ноосфера»

Утворено за кошти державного бюджету 63 НПЦ 
(150 млн грн). Передано 35 закладів П(ПТ)О з державної у 
комунальну власність. Запроваджено дуальну форму освіти
у 240 закладах П(ПТ)О із залученням 1376 підприємств, 
установ, організацій, за якою навчаються понад 14 тис. учнів

Започатковано Міжнародний конкурс наукових, 
науково-технічних розробок та інноваційних 
проєктів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE»

Вперше вступники отримали змогу навчатися за 
державні кошти не тільки у державних, але й у 5
приватних закладах вищої освіти. Затверджено 222
стандарти у сфері вищої освіти. На 3% збільшилась
кількість вступників з ТОТ порівняно з минулим роком

Підписано Угоду між Україною, ЄС та Європейським 
співтовариством з атомної енергії для долучення до 
програм «Горизонт Європа» та «Євратом»

Підписано Угоду про позику між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку на 
суму 200 млн доларів для реалізації проєкту
«Удосконалення вищої освіти в Україні заради
результатів»
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Указ ПУ від 28 січня 2021 року № 27/2021 
«Про стипендії, премії та гранти
Президента України у сфері освіти»

Стипендії за найвищі результати ЗНО 270-м 
учасникам тестування (протягом
календарного року з 1 вересня щомісяця у 
розмірі 10 000 гривень)

85 премій для переможців всеукраїнських
олімпіад (виплачуються одноразово в розмірі
20 000 гривень)

40 премій для переможців міжнародних
олімпіад (виплачуються одноразово в розмірі
100 000 гривень)

*МОН розробило та у встановленому законодавством порядку направило на погодження до заінтересованих центральних
органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення премій Президента України для
вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Пропонується призначати 40 таких відзнак у розмірі 70 тис. гривень.



КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ У 2022 РОЦІ

• «Про освіту дорослих»

• «Про внесення змін та доповнень у закони України щодо 
вдосконалення фінансування та управління у сфері вищої 
освіти»

• «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій»

Розроблення та внесення на розгляд Уряду законопроєктів

Супровід до прийняття Верховною Радою України законопроєктів

«Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу» (реєстр. №5878 від 
01.09. 2021)

«Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в Україні» (реєстр. №6418 від 10.12.2021)

«Про внесення змін до деяких законів України» щодо розвитку системи позашкільної освіти (реєстр. 
5450 від 29.04. 2021)

«Про дошкільну освіту» (нова редакція) (реєстр. № 6172 від 12.10.2021)

«Про професійну (професійно-технічну) освіту»



КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ У 2022 РОЦІ

 Забезпечення доступу до дошкільної освіти

 Запуск НУШ на рівні базової середньої освіти

 Відкритття першого Національного Музею математики 

 Розвиток якісної дистанційної освіти 

 Підвищення якості інклюзивної освіти 

 Розбудова системи здорового харчування у ЗЗСО 

 Розбудова сучасного освітнього середовища в закладах професійної освіти

 Схвалення Стратегії розвитку вищої освіти на період до 2030 року 

 Розгортання участі України в програмі Горизонт Європа та створення відповідної
інфраструктури

 Посилення інтеграції закладів професійної, вищої освіти та наукових установ із промисловістю 
(бізнесом)

 Створення сприятливих умов для українських вчених з метою отримання наукових результатів 
світового рівня та стимулювання розвитку економіки України

 Створення гідних умов роботи для освітян


