
Звіт про діяльність Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України  

у 2022 році 
 

1. Наявні обставини, пов’язані з наслідками військової агресії російської 

федерації проти України, призвели до певного зменшення інтенсивності 

діяльності Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями при Міністерстві освіти і науки України, порівняно з минулими 

роками. 

Разом з тим впродовж 2022 р. Громадською радою проведено 5 засідань, 

зокрема одне позачергове (2 лютого, 8 червня, 28 вересня, 16 листопада та 14 

грудня), під час яких було, зокрема, обговорено питання подальшої роботи 

Громадської ради та затверджено план діяльності Громадської ради на 2022 р., 

питання стану та подальшого забезпечення викладання курсів морально-

духовного спрямування у закладах освіти. Також члени Громадської ради 

заслухали інформацію про проведення у 2022 р. Всеукраїнських конкурсів „Юні 

знавці Біблії”, „Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування”, 

“Знавці Біблії” та конкурсу “Моя Батьківщина очима дітей етносів України”, що 

відбуваються за підтримки МОН України та Громадської ради. 

Участь у засіданнях взяли Генеральний директор Директорату 

дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти О. В. Єресько та 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти 

національних меншин Головного управління загальної середньої та 

дошкільної освіти вказаного Директорату Р. І. Євтушенко.  

 

2. Окремо важливо відзначити активну діяльність значної частини членів 

Громадської ради в умовах агресії російської федерації проти України щодо 

надання необхідної допомоги вимушеним переселенцям (зокрема освітянам), 

їхнього розселення у західних областях України і за кордоном, надання 

необхідної гуманітарної допомоги тощо. 

 

3. Важливим здобутком Громадської ради у 2022 р. стало відновлення 

діяльності окремої експертної комісії з етики та предметів морального 

спрямування, що сприятиме забезпеченню викладання вказаних предметів.  

 

Так само важливо відзначити врахування пропозицій Громадської ради у 

Концепції національно-патріотичного виховання у системі освіти України, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. 

№ 527 (із змінами), виходячи з того, що впровадження навчальних дисциплін 

духовно-морального спрямування як основи формування особистості та 

підґрунтя для національно-патріотичного виховання зазначено як один з 

основних напрямів досягнення мети Стратегії національно-патріотичного 

виховання,  затвердженої  Указом  Президента  України  від  18 травня 2019 р. 

№ 286. 

 



4. Громадською радою впродовж грудня 2021 – грудня 2022 років надано 

сприяння проведенню: 

 - Національним університетом «Острозька академія» Всеукраїнського 

фестивалю «Різдвяні піснеспіви», Всеукраїнського конкурсу „Юні знавці 

Біблії”, Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель  року  предметів  

духовно-морального спрямування»; 

- Благодійним фондом «Живи, Україно! конкурсу «Знавці Біблії»; 

 - конкурсу “Моя Батьківщина очима дітей етносів України”. 

 

 5. Члени Громадської ради у 2022 р. брали і беруть участь у діяльності 

робочої групи з питань приватних закладів освіти при Міністерстві освіти і 

науки України, робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив з 

нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів 

освіти при Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. 

  

6. Члени Громадської ради впродовж 2022 р., як і у попередні роки, брали 

активну участь у роботі Комісії з державного визнання документів про вищу 

духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені 

та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти. Крім того 

Громадською радою, відповідно до Порядку державного визнання документів 

про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами 

вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 р. № 652, надано кандидатури до нового складу Комісії з 

державного визнання документів про вищу духовну освіту. 

 

 

 

 

 

 


