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і . Закон Укриїпи «Про освіту» від 23.03.1996 
№  100/96-ВР

січень підготовлено статистично-аналітичні 
матеріали щодо видання навчальної 
літератури у 2016 році

виконано

січень підготовлено відомості про прогнозовані 
учнівські контингенти 2017/2018 
навчального року

листопад -  
грудень

підготовлено зведену інформацію про 
забезпеченість учнів ЗНЗ підручниками у 
2016/2017 навчальному році відповідно до 
фактичного контингенту учнів 1-11 класів

.

упродовж 
навчальною 

. РОКУ _

забезпечення належного психолого- 
педагогічного супроводу учасників 
навчально-виховного процесу.

виконується

серпень підготовка методичного листа про завдання 
психологічної служби у 2017/2018 
навчальному році

виконано
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упродовж
року

забезпечення бюджетних асигнувань з 
державного бюджету підпорядкованим 
навчальним закладам освіти, забезпечення 
державних гарантій педагогічним, науково- 
педагогічним працівникам та іншим категоріям 
працівників навчальних закладів

виконається відповідно до 
компетенції та 
повноважень

2. Закон України “Про загальну середню освіту” 
від 13.05.1999 р. № 651-ХІУ

упродовж
року

забезпечення нормативно-правовими 
документами з оплати праці підпорядкованих 
навчальних закладів

виконається відповідно до 
компетенції та повноважень

3. Закон України “Про дошкільну освіту” від 
11.07.01. № 2628-Ш

упродовж
року

забезпечення нормативно-правового 
регулювання відносин в системі дошкільної 
освіти

виконається відповідно до 
компетенції та повноважень

4. Закон України «Про позашкільну освіту» 
від 22.06.2000 р. № 1841-Ш

упродовж
року

забезпечення діяльності позашкільних 
навчальних закладів

виконується

забезпечення фінансування державних 
навчальних позашкільних закладів, 
підпорядкованих МОН

фінансування 
забезпечується відповідно 
до затвердженого річного 

розпису бюджетних 
асигнувань

5. Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014. № 1556-УП

упродовж
року

забезпечено реалізацію державної політики 
у сфері освіти, науки та кадрової роботи, 
забезпечено виконання вимог статті 42 
Закону України «Про вищу освіту»

виконано

- триває робота з розроблення та 
затвердження стандартів вищої освіти за 
освітніми рівнями;
-триває робота з оптимізації мережі вищих 
навчальних закладів; 
щотижневе забезпечення моніторингу 
імплементації Закону України «Про вищу 
освіту»

виконується

забезпечення фінансування вищих 
навчальних закладів І-ІУ р. а.

фінансування 
забезпечується відповідно 
до затвердженого річного 

розпису бюджетних 
асигнувань

2
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6. Закон України «Про професійно-технічну 
освіту» від 10.02.1998. № 103/98ВР

упродовж
року

здійснюються заходи щодо удосконалення 
діяльності навчальних закладів та установ 
професійно-технічної освіти. Станом на 
31.12.2017 заборгованості з виплати 
заробітної плати та стипендії учням закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
немає

постійно виконується.

забезпечення фінансування закладів 
професійно-технічної освіти, 
підпорядкованих МОН

фінансування 
забезпечується відповідно 
до затвердженого річного 

розпису бюджетних 
асигнувань

7. Закон України “Про охорону дитинства” від 
26.04.01. № 4202-Ш

упродовж
року

поліпшення соціального захисту дітей виконується в межах 
компетенції та повноважень

8. Закон України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» від 26.11.2016 № 848- 
VIII

упродовж
року

розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до статті 13 Бюджетного 
кодексу України щодо приведення у 
відповідність із абзацом першим частини 
третьої статті 8 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
(пункт 4);
підготовлено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про Порядок 
проведення державної атестації закладів 
вищої освіти у частині провадження ними 
наукової (науково-технічної) діяльності», 
який знаходиться на погодженні у 
заінтересованих центральних органах 
виконавчої влади (п.14).
Здійснено фінансування 45 науково- 
технічних робіт за державним замовленням

виконується.

Зазначений проект Закону не 
погоджено Міністерством 

фінансів
України; на пропозиції МОН 

щодо проведення 
погоджувальних нарад 

Мінфін не надав згоди. МОН 
листом від 30.11.2017 №1/10- 
3318 звернулося до Кабінету 

Міністрів України з 
пропозицією щодо 

продовження строку 
виконання зазначеного 

завдання

забезпечення фінансування наукових та 
науково-технічних проектів

фінансування 
забезпечується відповідно 
до затвердженого річного 

розпису бюджетних 
асигнувань

з
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9. Закон України «Про формування та 
розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та підготовку 
кадрів» від 20.11.2012 №5499-УІ

січень-
квітень

наказ МОН від 21.07.2017 № 1076 «Про 
затвердження обсягу державного 
замовлення на підготовку та випуск 
фахівців з вищою освітою у 2017 році для 
вищих навчальних закладів, 
підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України»;
наказ МОН він 22.11.2017 № 1519 «Про 
затвердження обсягу державного 
замовлення у 2017 році»

виконано

інформаційно-аналітичний матеріал з обсягами 
прийому та випуску фахівців за галузями знань, 
напрямами підготовки, спеціальностями та в 
розрізі вищих навчальних закладів. Звіт 
«Пропозиції до проекту державного замовлення 
на підготовку фахівців (прийом, випуск, 
орієнтовна середня вартість підготовки одного 
фахівця)»

виконано

обсяги державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів затверджено постановою КМУ від 
12.07.2017 № 511

виконано

10. Закон України «Про затвердження 
Загальнодержавної цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ -  інфекції/СЩДу 
на 2014-2018 рр.»

лютий підготовлено методичні рекомендації щодо 
вивчення питань протидії ВІЛ -  
інфекції/СНІДу у ЗНЗ; проведені тренінги 
для методистів 1ППО

продовжується виконання 
у 2018 році

11. Закон України «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації», «Про об’єднання 
громадян» - організація всеукраїнських 
заходів з лідерами учнівського 
самоврядування

березень,
вересень

підтримка та розвиток державно- 
громадського управління в системі освіти

виконується

4
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12. Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» від 25.12.2015 №928- 
VII

щоквартально

липень-
серпень

Друковані та електронні консолідовані звіти з 
показниками фінансово-господарської 
діяльності
Зведена таблиця з показниками економічного і 
соціального розвитку освіти регіонів для 
прогнозування видатків на освіту на 2018 рік

виконано

упродовж
року

передбачено у державному бюджеті кошти для: 
-фінансування закладів вищої освіти та 
наукових установ відповідно до розпису 
державного бюджету;
-фінансування науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих учених;
- виготовлення дипломів лауреата Премії та 

виплату грошової частини премії авторам робіт; 
- виплата стипендій видатним діячам науки 
Здійснено фінансування 45 науково-технічних 
робіт за державним замовленням на загальну 
суму 25381,3 тис. грн.; 
фінансування завдань та заходів Державної 
цільової науково-технічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці на 2011
2020 роки

виконано.

13. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95. 
№ 108/95-ВР

упродовж
року

поліпшення розмірів заробітної плати 
працівників галузі освіти

виконується в межах 
компетенції та повноважень

14. Закон України “Про мінімальну заробітну 
плату в Україні” від 13.12.01. № 2896-Ш

упродовж
року

поліпшення розмірів заробітної плати 
працівників галузі освіти

виконується в межах 
компетенції та повноважень

15. Закон України «Про відпустки» від 
15.11.96. № 504/96-ВР

упродовж
року

забезпечено виконання вимог статті 10 
Закону України «Про відпустки» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1997 р. № 346

виконано

забезпечення проведення роз’яснень щодо 
використання норм зазначеного Закону

виконується. Постійно 
проводяться роз’яснення та 

надаються консультації щодо 
дотримання норм Закону

5
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16. Закон України «Про державну статистику» від 
17.09.92 № 2615/ХУШ

упродовж
року

друковані та електронні галузеві статистичні 
звіти з показниками діяльності:
- загальної середньої освіти 76-РВК, 76-РВК 
(інтернати), Д-4, Д-4 (інтернати), Д-5, Д-6, Д-7
8, Д-9, ЗВ-1, 83-РВК, 1-ЗСО, 1-ДБШ, форма №1- 
черга;
- позашкільної освіти 1-ПЗ

виконано

забезпечення статистичних спостережень в 
галузі освіти

виконується в межах 
компетенції та 
повноважень

17. Закон України “Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми” від 22.03.01. № 2334-Ш

упродовж
року

поліпшення соціального захисту сімей з дітьми виконується в межах 
компетенції та повноважень

18. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 
року № 2456-УІ

упродовж
року

забезпечення дотримання бюджетного 
законодавства

виконується в межах 
компетенції та повноважень

19. Сімейний кодекс України від 10.01.02. 
№ 2947-Ш

упродовж
року

забезпечення нормативно-правового 
регулювання відносин щодо охорони сім’ї

виконується в межах 
компетенції та повноважень

20. Закон України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» від 13.01.05 
№ 2342-ІУ

упродовж
року

зменшено кількість інтернатних закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей в них:
2016 рік -  65 закладів / 3568 дітей;
2017 рік -  48 закладів / 2362 дітей 
Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, вихованці 
дитячих будинків та шкіл-інтернатів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, влаштовані до 
сімейних форм виховання

виконано
В несення зм ін до деяких  

законодавчих актів України: 
Р озділ  ХІІ Прикінцеві та 

перехідні полож ення Закону 
України «Про освіту» (щ одо  

реформування (перетворення) 
дитячих будинків та шкіл- 

інтернатів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених  

батьківського піклування, в інш і 
типи закладів освіти або 

соціального захисту)
поліпшення матеріального становища дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

виконується в межах 
компетенції та повноважень

25.05.2017 проведено круглий стіл 
«Психоаналіз у психологічному супроводі 
дітей та підлітків в соціальних закладах 
України: актуальний стан та перспективи»; 
внесено пропозиції до Проекту Закону 
України «Про реабілітацію»

виконано

6
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21. Закон України “Про сприяння становленню та 
розвитку молоді в Україні” від 23.03.00 № 
1613-Ш

упродовж
року

розширення можливостей для всебічного 
розвитку молоді

виконується в межах 
компетенції та повноважень

22. Закон України “Про державні і соціальні 
стандарти та соціальні гарантії” від 05.10.00 № 
2017-Ш

упродовж
року

забезпечення нормативно-правового 
регулювання відносин щодо соціальних 
стандартів та соціальних гарантій

виконується в межах 
компетенції та повноважень

23. Закон України “Про статус гірських населених 
пунктів в Україні” від 15.02.05. № 56/95-ВР

упродовж
року

поліпшення умов навчання для населення 
гірських регіонів

виконується в межах 
компетенції та повноважень

24. Закон України “Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям” 01.06.00 
№ 1768-14

упродовж
року

поліпшення матеріального становища 
малозабезпечених сімей

виконується в межах 
компетенції та повноважень

7
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25. Закон України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 
2623-Ш

II квартал І.Проект постанови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін до пункту 12 
додатка до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 р. № 710 
стосовно відміни заборони на розроблення 
державної цільової програми, пов’язаної з 
прогнозуванням науково-технічного та 
інноваційного розвитку в Україні двічі 
подавався на розгляд Кабінету Міністрів 
України (листи МОН від 13.07.2017 № 1/10- 
1938 та від 11.09.2017 № 1/10-2460).; 
2.Здійснюється реалізація пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки шляхом 
виконання державного замовлення на 
науково-технічні (експериментальні) 
розробки і науково-технічну продукцію та 
Державної цільової науково-технічної 
програми проведення досліджень в 
Антарктиці на 2011-2020 роки

1. Виконується.
Проект акта двічі повернуто 
Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України для 
проведення узгоджувальних 
процедур з Мінфіном, яким 
повернуто проект акта без 
погодження у порушення 
регламентних вимог.
Усі можливі заходи для 
врегулювання питання на 
рівні МОН вичерпано, про 
що листом від 18.12.2017 
№1/10-3508 поінформовано 
Міністра Кабінету Міністрів 
України Саєнка О. Також 
МОН звернулося з 
проханням посприяти 
позитивному вирішенню 
питання, що стосується 
стану погодження Мінфіном 
окремих актів Кабінету 
Міністрів України, 
розробником яких є 
Міністерство, у тому числі і 
стосовно зазначеного вище 
проекту постанови.
2. Виконано.

упродовж
року

надання пріоритетної державної підтримки 
найбільш важливим проблемам розвитку 
науково-технічного потенціалу

виконується в межах 
компетенції та повноважень

26. Закон України “Про науково-технічну 
інформацію” 25.06.1993 № 3322-ХІІ

упродовж
року

реалізація державної політики в галузі науково- 
технічної інформації (досягнення науки і

виконується в межах 
компетенції та повноважень
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27. Закон України “Про ратифікацію Угоди між 
Україною і Європейським Союзом про участь 
України у Рамковій програмі Європейського 
Союзу з наукових досліджень та інновацій 
“Горизонт 2020” від 15.07.2015 № 604-УШ

упродовж
року

участь у досягненні єдиного європейського 
простору та інноваційного союзу

виконується в межах 
компетенції та повноважень

28. Закон України «Про управління об’єктами 
державної власності» від 21.09.2006 № 185-У

упродовж 
року (звіт 

щокварталу)

реєстр державного майна МОН України. 
Галузева інформаційна база даних «Юридичні 
особи». Друковані та електронні звіти. 
Інформаційний бюлетень «Державне майно 
навчальних закладів та установ освіти» (станом 
на 01.01.2017)

виконано

постійно контроль забезпечується шляхом 
опрацювання звітності та звернень з питань 
управління об’єктами державної власності

виконано

упродовж
року

згідно з вимогами законодавства 
затверджені (у новій редакції) наказами 
МОН статути підприємств:
Державного підприємства 
«Український науковий центр 
розвитку інформаційних технологій», 
Державного підприємства 
«Запорізький державний центр науки, 
інновацій та інформатизації»,
Державного підприємства 
«Івано-Франківський державний центр 
науки,
інновацій та інформатизації,
Державного підприємства «Редакція газети 
«Світ».

виконано

29. Закон України «Про інноваційну 
діяльність» від 04.07.2002 № 40-ІУ

упродовж
року

забезпечення, формування та реалізація 
єдиної державної інноваційної політики

виконується
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30. Закон України «Про пріоритетні напрямі 
інноваційної діяльності в Україні» від 
08.09.2011 № 3715-VI

упродовж
року

здійснено збір, обробку та аналіз інформації 
щодо заходів обласних державних 
адміністрацій з питань сприяння розвитку 
інноваційної діяльності та трансферу 
технологій для врахування при підготовці 
урядових рішень з питань інноваційного 
розвитку.

виконано

31. Закон України «Про наукові парки» від 25 
червня 2009 року № 1563-VI

упродовж
року

зросла кількість зареєстрованих наукових 
парків. Науковими парками реалізується 39 
проектів.

виконується

32. Закон України «Про наукову та науково- 
технічну експертизу» від 10 лютого 1995 
року № 51/95-ВР

упродовж
року

в 2017 році інноваційні проекти на 
експертизу не подавалися.

виконується

33. Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» від 18 вересня 1991 року 
№1560-XII

упродовж
року

підготовлено матеріали та взято участь у 
роботі Комісії з розгляду державних 
інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної 
діяльності, що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України для 
подальшого їх подання до 
Мінекономрозвитку. Для участі в конкурсі 
регіональних інвестиційних проектів на 
розгляд комісії з їх відбору було подано 1 5 
проектів вищих навчальних закладів МОН.

виконано

34. Закон України «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних 
парків» від 16 липня 1999 року № 991-XIV

упродовж
року

з метою активізації роботи технологічних 
парків та поліпшення правових засад їхньої 
діяльності МОН були підготовлені зміни до 
закону України «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних 
парків».

виконується

35. Закон України «Про ратифікацію Заяви 
про членство України в Міжнародній 
європейській інноваційній науково- 
технічній програмі «EUREKA» від 1 
жовтня 2008 року № 610-VI

упродовж
року

забезпечено сплату внесків до бюджету 
програми EUREKA за 2017 рік. 
Профінансовано українську частку проекту 
«Проектування і розробка матеріалів для 
захисту від УФ-випромінювання», який 
реалізується в рамках програми EUREKA.

виконано
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36. Закон України «Про стандартизацію» від 
15 січня 2015 року № 124-VIII

упродовж
року

розроблено проекти 6 національних 
стандартів на засоби навчання:
«Засоби навчання. Зошити учнівські. 
Загальні технічні умови»;
«Засоби навчання. Альбоми (зошити) для 
малювання. Набори паперу (картону). 
Загальні технічні умови»;
«Засоби навчання. Таблиці. Плакати. Карти. 
Загальні технічні умови.»;
«Засоби навчання. Моделі. Загальні технічні 
умови»;
«Засоби навчання. Об’єкти натуральні. 
Загальні технічні умови.»;
«Засоби навчання. Прилади. Загальні 
технічні умови».
Проекти передано в ДП «УкрНДНЦ»

виконано

37. Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України»

постійно здійснюється постійний моніторинг 
внутрішньо переміщених осіб, які 
навчаються в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

постійно виконується.

38. Закон «Про управління об’єктами 
державної власності»

постійно контроль забезпечується шляхом 
опрацювання звітності та звернень з питань 
оренди

виконано

39. Виконання Закону України «Про 
регламент Верховної Ради України»

постійно забезпечення ефективної системної 
взаємодії з Верховною Радою України та її 
органами

виконано

40. Виконання Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»

постійно забезпечення координації роботи 
структурних підрозділів МОН щодо 
підготовки, прийняття, відстеження 
результативності та перегляду регуляторних 
актів Міністерства освіти і науки України та 
центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра освіти і науки України

виконано
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41. Виконання Закону України «Про 
адміністративні послуги в Україні»

постійно забезпечення координації роботи 
структурних підрозділів МОН у сфері 
надання адміністративних послуг

виконано

42. Виконання Закону України «Про 
запобігання корупції»

постійно дотримання вимог законодавства в сфері 
запобігання і протидії корупції

виконано

43. Закон України «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних»

постійно керівників вищих навчальних закладів 
поінформовано щодо відповідальності за 
порушення цього Закону (стаття 11) під час 
проведення робочих нарад

виконується

44. Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань 
інтелектуальної власності»

постійно підготовка пропозицій Державній службі 
інтелектуальної власності України щодо 
удосконалення нормативно-правової бази в 
сфері інтелектуальної власності.
Шаров О.І.

виконано

45. Закон України «Про звернення громадян» постійно забезпечення громадян України можливістю 
участі в управлінні державними і 
громадськими справами, впливу на 
поліпшення роботи органів державної влади 
і місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм 
власності, відстоювання своїх прав і 
законних інтересів та відновлення їх у разі 
порушення

виконано

46. Закон України «Про доступ до публічної 
інформації»

постійно оприлюднення публічної інформації, 
надання відповідей на запити на публічну 
інформацію

виконано

47. Закон України «Про державну службу» -  
реалізація державної політики з питань 
державної служби та кадрової роботи в 
апараті Міністерства, документальне 
оформлення проходження державної 
служби та трудових відносин

постійно виконані положення закону виконано
забезпечено конкурсний відбір на посади 
державної служби, дотримано вимоги 
законодавства

виконано

48. Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» -  обчислення стажу та 
підготовка відповідних документів

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано
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49. Кодекс законів про працю -  регулювання 
трудових відносин працівників; 
застосування норми при призначенні та 
звільнення працівників

постійно забезпечено реалізацію кадрової політики 
МОН відповідно до законодавства

виконано

50. Закон України «Про охорону праці» -  
направлення для проходження вступного 
інструктажу з охорони праці та пожежної 
безпеки

постійно забезпечено оформлення направлення для 
проходження вступного інструктажу з 
охорони праці та пожежної безпеки

виконано

51. Закон України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» -  ведення обліку 
військовозобов’язаних та їх бронювання в 
апараті Міністерства

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано

52. Закон України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» -  
надання додаткових відпусток

постійно дотримано права працівників Міністерства, 
постраждалих від Чорнобильської 
катастрофи

виконано

53. Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» -  
оформлення лікарняних листів

постійно забезпечено оформлення лікарняних листів виконано

54. Закон України «Про Кабінет Міністрів» постійно виконані положення закону виконано
55. Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади»
постійно дотримано вимоги чинного законодавства реорганізація не 

відбулась

56. Закону України «Про захист персональних 
даних» -  захист і обробка персональних 
даних

постійно врегулюванні правові відносини, пов’язані 
із захистом і обробкою персональних даних, 
і спрямованих на захист основоположних 
прав і свобод людини і громадянина, 
зокрема права на невтручання в особисте 
життя

виконано

57. Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» -  
надання додаткової відпустки

постійно дотримані права працівників Міністерства виконано
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58. Закон України «Про професійний розвиток 
працівників»

постійно здійснюється відбір закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з метою 
включення їх до Переліку суб’єктів 
підтвердження результатів неформального 
професійного навчання.
На базі Вищого професійного училища 
№ 33 міста Києва створюється Центр 
підтвердження результатів неформального 
професійного навчання працівників із 
робітничої професії «Кухар».

постійно виконується.

59. Закон України «Про зайнятість населення» постійно затверджено зміни до Порядку професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації зареєстрованих безробітних 
(спільний наказ Міністерства соціальної 
політики України та Міністерства освіти і 
науки від 15.09.2017 № 1482/1277), а також 
внесено зміни до деяких наказів 
Міністерства праці та соціальної політики 
України і Міністерства освіти України 
(спільний наказ Міністерства соціальної 
політики України та Міністерства освіти і 
науки від 20.09.2017 № 1505/1290, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 01 грудня 2017 р. за № 1459/31327)

постійно виконується.

60. Закон України «Про організації 
роботодавців, їх об'єднання, права і 
гарантії їх діяльності»

постійно державні освітні стандарти з конкретних 
професій погоджено з Федерацією 
роботодавців України

постійно виконується.
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61. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, 
один із батьків яких загинув у районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів або під 
час масових акцій громадянського протесту, 
дітей, зареєстрованих як внутрішньо 
переміщені особи, для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти

постійно з метою державної цільової підтримки для 
здобуття професійної (професійно- 
технічної) освіти визначено розмір 
соціальної стипендії для певної категорії 
осіб у розмірі 450 гривень на місяць 
(постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. 
№ 1047 (в редакції постанови КМУ від 8 
листопада 2017 р. № 918).

постійно виконується.

62. Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про вищу освіту» щодо 
забезпечення працевлаштування 
випускників» № 1662-УШ від 01.10.2016 р. 
(набрання чинності відбудеться 
01.01.2017)

упродовж
року

забезпечено: - функціонування у вищих 
навчальних закладах підрозділів сприяння 
працевлаштуванню студентів та 
випускників;
соціальне партнерство МОН з Асоціаціями 
роботодавців у сфері професійної 
підготовки та галузевих зв’язків з 
роботодавцями;
функціонування системи зворотного зв’язку 
між роботодавцями і вищими навчальними 
закладами для отримання об’єктивної 
оцінки якості професійної підготовки 
студентів

виконується
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63. Закон України «Про наукову і науково- 
технічну експертизу» від 10 лютого 1995 
№ 51/95-ВР

упродовж
року

проведена експертиза конкурсних заявок, 
поданих для участі у конкурсному відборі 
науково-технічних (експериментальних) 
розробок, що плануються до виконання за 
рахунок коштів державного бюджету за 
державним замовленням (два конкурси: 
травень-червень; грудень); 
проведена експертиза 14 заключних звітів про 
виконання НТР за державним замовленням. 
Здійснено експертизу проектів наукових 
досліджень і розробок, які подано на 
конкурсний відбір відповідно до наказу МОН 
від 12 квітня 2017 року № 590 »Про 
проведення конкурсного відбору проектів 
наукових досліджень і розробок»; 
здійснено експертизу проектів наукових робіт 
та науково-технічних (експериментальних) 
робіт молодих вчених, які подано на 
конкурсний відбір відповідно до наказу МОН 
№ 983 від 03 липня 2017 року «Про 
оголошення конкурсного відбору у 2017 році 
проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) робіт молодих учених»

виконано.

64. Постанова ВРУ від 12.05.2015 № 373-УШ 
«Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді»

квітень розробити методичні рекомендації щодо 
представлення подій, пов’язаних з 
окупацією Криму Російською Федерацією 
та проведенням АТО, в музейних 
експозиціях, підручниках для навчальних 
закладів, програмах курсів «Захист 
Вітчизни» та «Історія України»

виконано 
лист МОН 

від 07.04.2015 
№ 1/11-5018

65. Постанова Верховної Ради України «Про 
Почесну грамоту та Грамоту Верховної 
Ради України» - порушення клопотань 
щодо нагородження відзнаками Верховної 
Ради України працівників сфери освіти і 
науки України.

розглянуто
нагородні
матеріали

103
працівників

сфери

дотримання вимог законодавства щодо 
морального заохочення працівників сфери 
освіти і науки, що мають особливі заслуги 
перед Україною

виконано
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66. Постанова Верховної Ради України від 5 
червня 1996 року № 226 «Про 
встановлення іменних стипендій 
Верховної Ради України студентам вищих 
навчальних закладів»

упродовж
року

наказ МОН від 25.10.2017 № 1422 «Про 
призначення іменних стипендій Верховної 
Ради України студентам вищих навчальних 
закладів на 2017/18 навчальний рік»

виконано

67. Виконання доручень по Указу 
Президента України№641/2015 від 
16.11.2015 «Про оголошення 2016 року 
Роком англійської мови»

упродовж
року

протягом звітного періоду проведено: 
практичні семінари, тренінги, дебати щодо 
підвищення якості підготовки вчителів та 
учнів з англійської мови; 
дистанційні курси для вчителів англійської 
мови «Англійська мова для вчителів ЗНЗ»; 
курси підвищення кваліфікації на теми: 
«Розвиток креативного мислення на уроках 
англійської мови», «Організація літніх 
мовних таборів»; 
підведено підсумки роботи

виконано

68. «Про Всеукраїнський конкурс учнівської 
творчості»

січень - 
жовтень

20-25.02.2017 проведено фінальний етап XVI 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості. 20.05.2017 відбулось нагородження 
переможців та їх наставників на Чернечій горі 
(м. Канів)

виконано

69. Указ Президента України від 03 грудня 
2015 року № 678 «Про активізацію роботи 
щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю»

червень розроблено й направлено на фахову та 
методичну експертизу проект стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія»

виконується

70. Указ Президента України від 01.08.2002 р. 
№ 683/2002 «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади»

червень - 
липень

наказ МОН від 26.06.2017 № 930 «Про 
організацію роботи Приймальні громадян та 
консультативних телефонів МОН «Вступна 
кампанія 2017 року»

виконано

71. «Про Порядок призначення стипендій 
імені Тараса Шевченка учням 
загальноосвітніх навчальних закладів»

червень - 
серпень

підготовлено документи щодо призначення 
стипендій імені Тараса Шевченка учням 
закладів загальної середньої освіти

виконано
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72. «Про положення про стипендії Президента 
України для переможців Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів і Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України»

жовтень наказ МОН від 13.10.2017 № 1399 «Про 
призначення стипендій Президента України 
переможцям Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів і 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України 2016/2017 навчального 
року»

виконано

73. «Про Положення про стипендії 
Президента України переможцям 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка» та 
постанови КМУ «Про встановлення 
розміру стипендій Президента України 
переможцям Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка»

грудень Указ Президента України № 410 від 
8.12.2017 «Про призначення стипендій 
Президента України переможцям VII 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка»

виконано

74. «Про стипендії Президента України 
учасникам і призерам міжнародних 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів»

липень - 
жовтень

підготовлено документи щодо призначення 
стипендій Президента України учасникам і 
призерам міжнародних учнівських олімпіад 
з базових навчальних предметів

виконано

75. «Про відзначення призерів і учасників 
Міжнародних учнівських олімпіад та їх 
вчителів»

листопад підготовлено документи про відзначення 
вчителів призерів Міжнародних учнівських 
олімпіад 2017 року

виконано

76. «Про Положення про стипендії 
Президента України для призерів і 
учасників всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів»

липень наказ МОН від 14.07.2017 № 1034 «Про 
призначення стипендій Президента України 
переможцям Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 
у 2017 році»

виконано

77. Указ Президента “Про соціально-економічну 
підтримку становлення та розвитку 
студентської сім’ї” від 
04.08.00 р. № 958/2000

упродовж
року

поліпшення умов життєдіяльності студентської 
сім’ї

виконується в межах 
компетенції та повноважень
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78. Указ Президента України “Про додаткові 
заходи щодо забезпечення розвитку освіти в 
України” від 09.10.01 р.
№ 941/2001

упродовж
року

забезпечення фінансової підтримки діяльності 
державних позашкільних начальних закладів

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

79. Указ Президента України “Про додаткові 
заходи щодо державної підтримки обдарованої 
молоді” від 24.04.2000 
№ 612/2000

упродовж
року

забезпечення фінансування всеукраїнських 
учнівських і студентських олімпіад, творчих 
конкурсів, змагань

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

80. Указ Президента України “Про додаткові 
заходи щодо реалізації державної молодіжної 
політики” від 29.03.01.
№ 221/2001

упродовж
року

забезпечення фінансування стипендій студентам 
та учням навчальних закладів, підпорядкованих 
МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

81. Указ Президента “Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні” від 04.07.05. № 
1013/2005

упродовж
року

забезпечення фінансування стипендій студентам 
та учням навчальних закладів, підпорядкованих 
МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
82. Указ Президента України “Про першочергові 

заходи захисту прав дітей” від 11.07.05.
№ 1086/2005

упродовж
року

забезпечити фінансування утримання дітей- 
сиріт, які навчаються в навчальних закладах, 
підпорядкованих МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
83. Указ Президента України “Про додаткові 

заходи щодо забезпечення розвитку наукової 
сфери” від 16.05.2008 
№ 444/2008

упродовж
року

забезпечення державної підтримки молодих 
вчених

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

84. Указ Президента України “Про додаткові 
заходи щодо забезпечення розвитку 
фундаментальних наукових досліджень” від 
30.04.2004 № 499/2004

упродовж
року

підвищення вимог до проектів 
фундаментальних наукових досліджень

виконується в межах 
компетенції та повноважень

85. Указ Президента України “Про Положення 
про щорічну премію Президента України для 
молодих вчених” від 12.06.2000 № 779/2000

упродовж
року

забезпечення фінансування щорічних премій 
для молодих вчених

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
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86. «Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді», від 12.06.2015 № 334

упродовж
року

щороку до 20 червня і до 20 грудня 
узагальнену інформацію від департаментів 
освіти ОДА направляємо в АПУ і в КМУ.

продовжується у 2018 році

87. від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію 
сталого розвитку «Україна - 2020»

упродовж
року

на виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України (розробленої з 
урахуванням Коаліційної угоди) та Стратегії 
сталого розвитку «Україна -  2020», 
затверджених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 
213 -р. Міністерство освіти і науки 
розробило проект Закону «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
діяльності технологічних парків».

виконується
Проект Закону розглянуто 
Верховною Радою України 

18 лютого 2016 року в 
першому читанні та прийнято 
за основу (реєстраційний № 

2216-а від 01.07.2015). .
18 травня на засіданні 

Комітеті Верховної Ради 
України з питань 

промислової політики та 
підприємництва підтримано 
законопроект, та прийнято 
рішення про його внесення 
на розгляд сесії Верховною 
Радою України у другому 

читанні.
88. Указ Президента України від 29.10.2014 р. 

№ 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення додаткових соціальних 
гарантій окремим категоріям громадян»

упродовж
року

наказ МОН від 13.10.2016 № 1236 «Про 
затвердження Умов прийому на навчання 
до вищих навчальних закладів України в 
2017 році», зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 
1515/29645;
наказ МОН від 14.04.2017 № 599 «Про 
затвердження Умов прийому на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста в 2017 році»

виконано

20



21

89. Указ Президента України від 9 червня 
1994 року № 290 «Про заходи щодо 
державної підтримки освіти в Україні»

упродовж
року

наказ МОН від 26.04.2017 № 654 «Про 
призначення академічних стипендій 
Президента України студентам вищих 
навчальних закладів на II семестр 2016/17 
навчального року»;
наказ МОН від 25.10.2017 № 1423 «Про 
призначення академічних стипендій 
Президента України студентам закладів 
вищої освіти на І семестр 2017/2018 
навчального року»

виконано

90. Указ Президента України від 22 липня 
2000 року № 909 «Питання Національної 
гірничої академії України»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано

91. Указ Президента України від 9 червня 
1994 року № 290 «Про заходи щодо 
державної підтримки освіти в Україні»

упродовж
року

наказ МОН від 26.04.2017 № 654 «Про 
призначення академічних стипендій 
Президента України студентам вищих 
навчальних закладів на II семестр 2016/17 
навчального року»;
наказ МОН від 25.10.2017 № 1423 «Про 
призначення академічних стипендій 
Президента України студентам закладів 
вищої освіти на І семестр 2017/2018 
навчального року»

виконано

92. Указ Президента України від 22 липня 
2000 року № 909 «Питання Національної 
гірничої академії України»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано

93. Указ Президента України від 19.02.2002р. 
№155/2002 «Про порядок організації та 
здійснення контролю за виконанням 
Указів, розпоряджень та доручень 
Президента України»

упродовж
року

забезпечено контроль за належним 
виконанням Указів, розпоряджень та 
доручень Президента України

виконується
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94. Указ Президента України від 30 вересня 
2010 року № 926 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти і Україні»

упродовж
року

затверджені нормативно-правові акти щодо 
оптимізації мережі закладів вищої освіти: 
постанова КМУ від 07 червня 2017 № 397; 
наказ МОН від 11.07.2017 № 1011; спільний 
наказ МОН та НАНУ від 24.04.2017 № 
633/180

виконується

95. Виконання Указу президента України (від 
12 січня 2015 року № 5, Про Стратегію 
сталого розвитку «Україна -  2020»)

упродовж
року

проведення пілотного етапу дослідження 
PISA-2018 в Україні

виконано

96. «Про всеукраїнський конкурс «Учитель 
року»

упродовж
року

всеукраїнський конкурс «Учитель року- 
2017» проведено у номінаціях «Біологія», 
«Інформатика», «Музичне мистецтво», 
«Початкова освіта»;
розпочато всеукраїнський конкурс «Учитель 
року-2018» у номінаціях «Українська мова 
та література», «Німецька мова», «Фізика», 
«Фізична культура»

виконано

97. «Про Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка», постанови КМУ 
від 01.06.2011 № 571 «Про затвердження 
Положення про Міжнародний мовно- 
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка»

упродовж
року

проведено VII Міжнародний мовно- 
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка; 
розпочато VIII Міжнародний мовно- 
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка

виконано

98. «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016-2020 роки»

упродовж
року

МОН погодило і план реалізації Стратегії, 
який затвердили розпорядженням КМУ 
«Про затвердження плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017-2020 роки» від 18.10.2017 № 743-р. 
Також МОН погодило проект Державної 
програми, розробником якої є 
Мінімолодьспорт.

продовжується виконання 
Плану Стратегії 

національно-патрі отичного 
виховання
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99. Виконання заходів щодо реалізації 
«Національної стратегії у сфері прав 
людини» (від 25 серпня 2015р. № 
501/2015): Стратегічний напрям 
«Забезпечення права на освіту» в частині 
впровадження інклюзивного навчання.

постійно підготовка щоквартальних та річних звітів виконано

постійно збільшення на 71,7 відсотків дітей з 
особливими освітніми потребами в 
інклюзивних класах (7179 дітей) 
удосконалено Порядок організації 
інклюзивного навчання у закладах загальної 
середньої освіти;
затверджено Положення про інклюзивно- 
ресурсний центр;
затверджено Порядок та умови надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

виконано 
постанови КМУ: 

від 09 серпня 2017 р. № 
588;

Постанова КМУ 
від 12.07.2017 

№ 545;

Постанова КМУ 
від 14.02.2017 № 88

100. Указ Президента України від 09.11.2000 № 
1212/2000 «Про комплексну програму 
підготовки державних службовців» -  
визначення потреби у підвищенні 
кваліфікації державних службовців 
міністерства шляхом навчання, 
стажування у апараті міністерства, інших 
установах, за кордоном, здійснення 
організаційних питань щодо підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів, а також разом з іншими 
структурними підрозділами міністерства, 
організація регулярного навчання 
працівників апарату

постійно організаційно забезпечено навчання та 
підвищення кваліфікації працівників 
апарату Міністерства

виконано

101. Указ Президента України від 01.02.2012 № 
45/2012 «Про Стратегію державної 
кадрової політики на 2012-2020 роки» -  
ефективне використання потенціалу 
державної служби

постійно підготовлені пропозиції щодо підвищення 
кваліфікації працівників апарату 
Міністерства

виконано
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102. Указ Президента України від 30.05.1995 № 
398/95 «Про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців» -  забезпечення 
навчання та підвищення кваліфікації 
працівників апарату Міністерства. «Про 
переліки посад військовослужбовців і 
працівників правоохоронних органів, що 
підлягають заміщенню особами вищого 
офіцерського (начальницького) складу, та 
граничних військових і спеціальних звань 
за цими посадами» від 21 березня 2002 
року № 277/2002

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано

103. Указ Президента України від 10 вересня 
2011 року № 906 «Про державні стипендії 
для видатних діячів науки, освіти і 
мистецтва, охорони здоров’я, фізичної 
культури і спорту та інформаційної сфери»

постійно у липні та грудні відбулись засідання 
Комісії Міністерства освіти і науки України 
з конкурсного відбору кандидатів на 
одержання державних стипендій для 
видатних діячів науки, на яких розглянуто 
пропозиції, отримані МОН, щодо 
кандидатів на одержання державних 
стипендій для видатних діячів науки. За 
результатами засідань Президентом України 
видано Укази «Про призначення державних 
стипендій видатним діячам науки» від
24.07.2017 № 189, від 11.12.2017 № 358 та 
«Про призначення довічних державних 
стипендій видатним діячам науки» від
26.07.2017 № 199

виконано
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104. «Про затвердження Державної цільової 
програми «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» 
на період до 2020 року від 01.08.2012 № 
706 (надавати узагальнену інформацію про 
стан виконання Державної цільової 
програми структурними підрозділами 
МОН України надавати Мінсоцполітики)

упродовж
року

досліджено питання щодо забезпечення 
транспортними засобами, пристосованими 
для перевезення осіб, які пересуваються на 
кріслах колісних;
підготовлено 6 інформаційно-аналітичних 
матеріалів для Кабінету Міністрів України; 
взято участь у розробці та обговоренні 
технічних характеристик українського 
синтезатора мовлення для людей з 
порушенням слуху; 
підготовлено Примірний перелік 
корекційних засобів навчання та 
реабілітаційного обладнання для 
спеціальних закладів освіти

виконано

удосконалено нормативно-правові засади 
забезпечення права на освіту дітей з 
особливими освітніми потребами, 
розроблені навчальні плани та програми для 
дітей з інтелектуальними порушеннями 
помірного та тяжкого ступеня

виконано.
Узагальнено інформацію, 
листи МОН від 07.04.2017 

№ 1/12-2613; 19.01.2017 
№1/12-415

Лист Мінсоцполітики від 
17.05.2017 № 1/12-3389

інформація щодо виконання завдань, 
визначених Державною цільовою 
програмою на 2017 рік подана до 
департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти для узагальнення та 
інформування Мінсоцполітики

виконується

105. «Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» від 
17 жовтня 2007 року № 1242 (інформацію 
надавати Міністерству соціальної 
політики)

щороку до 
31 січня

зменшено кількість інтернатних закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей в них:
2016 рік -  65 закладів / 3568 дітей;
2017 рік -  48 закладів / 2362 дітей

виконано.
Інформацію надано 

Мінсоцполітики 
лист від 26.01.2017 

№ 1/12-665
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106. від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до 
державної і комунальної форми власності»

січень-
квітень

реєстрація учасників та проведення 
пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року

виконано

упродовж
року

забезпечення нормативно-правового 
регулювання відносин щодо переліку 
платних послуг, які можуть надаватися 
державними навчальними закладами, 
іншими установами та закладами освіти

виконується в межах 
компетенції та 
повноважень

107. від 25 серпня 2004 р. № 1095 «Деякі питання 
запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти» (із 
змінами, внесеними постановою КМУ від 8 
липня 2015 року № 533)

січень-
липень

підготовка та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2017 року

виконано

108. від 25 серпня 2004 р. № 1084 «Про 
затвердження Порядку формування і 
виконання замовлення на проведення 
фундаментальних наукових досліджень, 
прикладних наукових досліджень та 
виконання науково-технічних 
(експериментальних) розробок за рахунок 
коштів державного бюджету» (п. 15) - 
підготовка Аналітичної довідки за 
результатами опрацювання звітності 
головних розпорядників бюджетних коштів

березень - 
червень

підготовлено Аналітичну довідку про стан 
розвитку науки і техніки, реалізацію 
пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки та результати наукової, науково- 
технічної, інноваційної діяльності та 
трансферу технологій у 2016 році та 
розміщено її на офіційному веб-сайті МОН 
у рубриці «Інформаційно-аналітичні 
матеріали» підрозділу «Наука» розділу 
«Діяльність»

виконано.

109. від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про 
затвердження переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень 
і науково-технічних розробок на період до 
2015 року» (п. 4) - підготовка Аналітичної 
довідки за результатами опрацювання 
звітності головних розпорядників 
бюджетних коштів

березень - 
червень

підготовлено Аналітичну довідку про стан 
реалізації пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки у 2016 році, яку листом від 
15.06.2017 №1/10-1643 подано до Кабінету 
Міністрів України та розміщено на 
офіційному веб-сайті МОН у рубриці 
«Інформаційно-аналітичні матеріали» 
підрозділу «Наука» розділу «Діяльність»

виконано.
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110. від 22 квітня 2013 р. № 300 «Про 
затвердження Порядку і напрямів 
використання коштів, одержаних у 
результаті трансферу технологій, 
створених за рахунок коштів державного 
бюджету»

15 квітня проведено моніторинг та підготовлена 
інформаційно-аналітична записка Кабінету 
Міністрів України про напрями 
використання коштів, одержаних у 
результаті трансферу технологій, створених 
за рахунок коштів державного бюджет, та 
виплати винагороди авторам таких 
технологій.

виконано
(лист МОН від 14.04.2017 

№1/10-1043)

111. від 22 травня 2013 р. № 351 «Про 
затвердження Порядку здійснення 
контролю за виплатою винагороди авторам 
технологій та/або їх складових»

15 квітня проведено моніторинг та підготовлена 
інформаційно-аналітична записка Кабінету 
Міністрів України про напрями 
використання коштів, одержаних у 
результаті трансферу технологій, створених 
за рахунок коштів державного бюджет, та 
виплати винагороди авторам таких 
технологій.

виконано
(лист МОН від 14.04.2017 

№1/10-1043)

112. Внесення змін до Положення про Комісію 
з державного визнання документів про 
наукові ступені та вчені звання, 
затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 8 квітня 2016 
року № 381 »Деякі питання державного 
визнання документів про вищу духовну 
освіту, наукові ступені та вчені звання»

грудень підготовка наказу МОН та подання його на 
державну реєстрацію до Мін’юсту

виконано
наказ МОН від 11.12.2017 

№ 1576 подано до 
Мін’юсту на державну 

реєстрацію

113. від 12 березня 2012 р. №294 «Деякі 
питання визначення середньострокових 
пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності загальнодержавного рівня на 
2012-2016 роки»

15 червня проведено моніторинг та підготовлена 
аналітична записка Кабінету Міністрів 
України про стан реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня

виконано
Лист МОН від 14 червня 

2017 № 1/10-1623 про 
результати моніторингу 

реалізації у 2016 році 
розпорядниками 

бюджетних коштів 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня.
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114. від 17 травня 2012 р. №397 «Деякі питання 
визначення середньострокових 
пріоритетних напрямків інноваційної 
діяльності галузевого рівня на 2012-2016 
роки»

15 липня проведено моніторинг та підготовлена 
аналітична записка Кабінету Міністрів 
України про стан реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності галузева 
рівня

виконано
лист МОН від 10 липня 

2017 р. № 1/10-1891 про 
результати моніторингу 

реалізації у 2016 році 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 

галузевого рівня 
розпорядниками 

бюджетних коштів
115. Затвердження Положення про атестаційну 

колегію МОН
липень підготовка наказу МОН та подання його на 

державну реєстрацію до Мін’юсту
перенесено на 2018 

рік у зв’язку з 
відтермінуванням початку 

роботи НАЗЯВО
116. Затвердження Порядку акредитації 

спеціалізованих вчених рад
липень опрацювання проекту наказу МОН, його 

прийняття та подання на державну 
реєстрацію до Мін’юсту

перенесено на 2018 рік 
у зв’язку з

відтермінуванням початку 
роботи НАЗЯВО

117. «Про заснування стипендій Кабінету 
Міністрів України переможцям 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови та літератури»

серпень наказ МОН від 23.06.2017 № 915 «Про 
призначення стипендій Кабінету Міністрів 
України»

виконано

118. від 31 грудня 2005 р. № 1312 «Про 
невідкладні заходи щодо запровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти»

серпень - 
вересень

встановлення термінів підготовки та 
проведення, переліку навчальних предметів 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 
року

виконано

119. «Деякі питання забезпечення 
підручниками та навчальними 
посібниками студентів вищих навчальних 
закладів, учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів 
та вихованців дошкільних навчальних 
закладів» від 27.08.2010 р. № 781

вересень видано підручники для учнів 9 класу 
закладів загальної середньої освіти та 
підручники і навчальні посібники для осіб з 
особливими освітніми потребами

виконано
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120. «Про затвердження Комплексної 
державної програми щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції 
громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної 
операції в інші регіони України, на період 
до 2017 року» від 16 грудня 2015 р. № 
1094

грудень розроблено нормативно-правові акти, 
спрямовані на забезпечення права на освіту 
дітей із тимчасово окупованих територій

виконано
Інформацію надано 
Мінсоцполітики: 

лист від 12.01.2018 
№ 1/12-380

121. Постанова Кабінету Міністрів України 
“Питання стипендіального забезпечення” від 
12.07.04. № 882

упродовж
року

забезпечення фінансування стипендій 
студентам і учням навчальних закладів, 
підпорядкованих МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
122. Постанова Кабінету Міністрів України “Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей- 
сиріт і дітей, які залишились без піклування 
батьків” від 05.04.94. № 22

упродовж
року

поліпшення матеріального становища дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування

виконується в межах 
компетенції та повноважень

123. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 
серпня 2000 р. № 1222 “Про затвердження 
порядку отримання благодійних 
(добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, охорони 
здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного 
виховання для потреб їх фінансування”

упродовж
року

забезпечення нормативно-правового 
регулювання відносин щодо порядку отримання 
благодійних (добровільних) внесків і пожертв 
від юридичних та фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти

виконується в межах 
компетенції та повноважень

124. Постанова Кабінету Міністрів України від 
05.04.99. № 541 “Про затвердження Порядку 
надання пільгового проїзду студентам вищих 
навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та 
учням професійно-технічних навчальних 
закладів у міському й приміському 
пасажирському транспорті та міжміському 
автомобільному і залізничному транспорті 
територією України”

упродовж
року

забезпечення фінансування
пільгового проїзду студентам вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням 
професійно-технічних навчальних закладів у 
міському й приміському пасажирському 
транспорті та міжміському автомобільному і 
залізничному транспорті територією України”

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
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125. Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.08.04. № 1096 “Про встановлення розміру 
доплати за окремі види педагогічної 
діяльності”

упродовж
року

поліпшення умов оплати праці працівників 
галузі освіти

виконується в межах 
компетенції та повноважень

126. Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.08.04. № 1089 “Про внесення змін до 
Порядку виплати надбавок за вислугу років 
педагогічним та науково-педагогічним 
працівникам навчальних закладів і установ 
освіти”

упродовж
року

поліпшення умов оплати праці працівників 
галузі освіти

виконується в межах 
компетенції та повноважень

127. Постанова Кабінету Міністрів України від 
28.02.02. № 228 “Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ”

упродовж
року

забезпечення виконання вимог 
Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ

виконується відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 
№ 228 “Про затвердження 

Порядку складання, розгляду та 
затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ”

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.08.05. № 823 “Про затвердження Порядку 
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і 
дітям, позбавленим батьківського піклування, 
після досягнення 18-річного віку”

упродовж
року

поліпшення матеріального становища дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування після досягнення 18-річного віку

виконується в межах 
компетенції та повноважень

129. Постанова Кабінету Міністрів України від 
31.03.1992 № 162 «Про державну 
реєстрацію науково-дослідних, дослідно- 
конструкторських робіт і дисертацій»

упродовж
року

забезпечено державну реєстрацію науково- 
дослідних, дослідно-конструкторських 
робіт, які фінансуються з державного 
бюджету та державну реєстрацію 
дисертацій

виконано

інформаційне забезпечення творчої праці 
вчених, інженерно-технічних працівників і 
прискореного використання науково-технічних 
досягнень у суспільному виробництві

виконується в межах 
компетенції та повноважень

130. Постанова Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010 № 1002 “Про затвердження 
Державної науково-технічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці на 2010
2020 роки”

упродовж
року

забезпечення фінансування проведення 
досліджень в Антарктиці

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
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131. Постанова Кабінету Міністрів України від 
28.02.2011 № 244 “Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для проведення 
конференцій і семінарів Київським 
національним університетом імені Тараса 
Шевченка”

упродовж
року

забезпечення фінансування проведення 
конференцій і семінарів Київським 
національним університетом імені Тараса 
Шевченка

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

132. Постанова Кабінету Міністрів України від 
23.08.1994 № 582 “Про стипендії Президента 
України для молодих вчених”

упродовж
року

забезпечення фінансування стипендій для 
молодих вчених

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
133. Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1197 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання 
міжнародних наукових та науково-технічних 
програм і проектів вищими навчальними 
закладами та науковими постановами”

упродовж
року

забезпечення фінансування виконання 
міжнародних наукових та науково-технічних 
програм і проектів вищими навчальними 
закладами та науковими постановами

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

134. від 24.02.2016 р. № 111 «Про затвердження 
Державної соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року»

упродовж
року

підвищення рівня обізнаності дітей та 
молоді щодо запобігання торгівлі людьми

виконується

135. Про затвердження Державної програми 
щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 
роки

упродовж
року

виконання Плану реалізації програми виконано

136. «Про створення при Кабінеті Міністрів 
України Ради у справах інвалідів» від 12 
грудня 1994 р. № 837 (підготовка 
інформацій, участь у засіданнях Ради)

упродовж
року

вирішення питання щодо фінансування 
заходів Державної програми «Національний 
план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів на період 2020»

виконано.
Надано інформацію до 

порядку денного засідання 
Ради (лист МОН від 

17.01.2017 № 1/12-324)
137. від 3 липня 2013 р. № 472 «Про 

затвердження Порядку реєстрації 
технологій та їх складових, що створені чи 
придбані за бюджетні кошти або створені 
чи придбані підприємствами державної 
форми власності»

упродовж
року

узагальнена інформація (за даними 
головних розпорядників бюджетних коштів) 
розміщується на офіційному сайті УкрІНТЕІ

виконано
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138. від 3 лютого 2010 р. № 93 «Про 
затвердження Порядку погодження 
рішення про створення наукового парку»

упродовж
року

погоджено рішення про створення 
наукового парку «Агрозоовед» та включно 
до реєстру наукових парків.

виконано

139. від 14 листопада 2012 р. № 1101 »Про 
затвердження Порядку державної 
реєстрації проектів наукових парків, 
реалізація яких потребує державної 
підтримки»

упродовж
року

на реєстрацію проекти наукових парків, що 
потребують державної підтримки, не 
подавалися.

виконується

140. від 21 березня 2007 р. № 517 «Про 
затвердження Порядку проведення 
моніторингу та здійснення контролю за 
реалізацією проектів технологічних 
парків»

упродовж
року

в зв’язку з несприятливими правовими 
умовами діяльності технопарків, у 
державному реєстрі обліковується лише 
один проект технопарків.

виконується

141. від 17 вересня 2003 р. № 1474 »Про 
затвердження Порядку державної 
реєстрації інноваційних проектів і ведення 
Державного реєстру інноваційних 
проектів»

упродовж
року

на реєстрацію інноваційні проекти не 
подавалися.

виконується

142. від 26 листопада 2003 р. № 1839 «Про 
затвердження Порядку визначення на 
конкурсних засадах інноваційних проектів 
підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки 
держави, фінансування яких 
здійснюватиметься за рахунок коштів 
державного бюджету»

упродовж
року

на розгляд проекти, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави, 
не подавалися.

виконується

143. від 17 грудня 1999 р. № 2311 «Про 
нормативно-правові акти щодо 
забезпечення реалізації Закону України 
«Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків»

упродовж
року

на реєстрацію інноваційні проекти 
технопарками не подавалися.

виконується

144. від 29 листопада 2006 р. № 1657 «Деякі 
питання організації діяльності 
технологічних парків»

упродовж
року

на реєстрацію інноваційні проекти 
технопарками не подавалися.

виконується
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145. Постанова Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 2001 р. № 980 «Про заснування 
академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України студентам вищих навчальних 
закладів та аспірантам»

упродовж
року

розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 червня 2017 р. № 405-р «Про 
призначення академічної стипендії Кабінету 
Міністрів України студентам вищих 
навчальних закладів та аспірантам»

виконано

146. Постанова Кабінету Міністрів України від 
3 грудня 2009 р. № 1312 «Про заснування 
академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України обдарованим студентам з числа 
інвалідів»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано

147. Постанова Кабінету Міністрів України від 
22 лютого 2006 р. № 209 «Про академічну 
стипендію імені М. С. Грушевського для 
студентів та аспірантів вищих навчальних 
закладів»

упродовж
року

наказ МОН від 12.10.2016 № 1235 «Про 
призначення академічної стипендії імені 
М. С. Грушевського аспірантам на 2016/17 
навчальний рік»;
наказ МОН від 24.10.2017 № 1410 «Про 
призначення академічної стипендії імені 
М. С. Грушевського аспірантам на 
2017/2018 навчальний рік»

виконано

148. Постанова Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2003 р. № 633 «Про заснування 
академічної стипендії імені 
В. М. Чорновола студентам факультетів 
(інститутів) журналістики вищих 
навчальних закладів»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано

149. Постанова Кабінету Міністрів України від 
19 квітня 2006 р. № 539 «Про заснування 
академічної стипендії імені Вадима 
Гетьмана»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано

150. Постанова Кабінету Міністрів України від 
27 червня 2006 р. № 880 «Про заснування 
академічної стипендії імені 
Ігоря Курчатова»

упродовж
року

наказ МОН від 25.04.2017 № 646 «Про 
призначення академічних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів»

виконано
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151. Постанова КМУ «Деякі питання електронної 
взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів» від 08.09.2016 р. № 
606

упродовж
року

супровід обміну інформацією центрального 
апарату МОН України зі службами Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, іншими вищими органами 
державного управління та підвідомчими 
навчальними закладами і установами. 
Безперебійно працююча система обміну 
інформацією. Електронні копії нормативно- 
правової та розпорядчої інформації, що 
регламентує діяльність навчальних закладів і 
установ освіти. Розподілена інформаційна база 
даних з організаційно-розпорядчою 
інформацією МОН на сервері. База даних 
електронних адрес підвідомчих навчальних 
закладів та установ освіти і науки. Працюючі 
ресурси СЕД «ІТ Enterprise»

виконано

152. від 1 серпня 2012 р. № 701 «Про Премію 
Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження інноваційних 
технологій»

упродовж
року

розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2017 р. № 297-р 
присуджено Премію Кабінету Міністрів 
України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій за 2016 рік 
авторським колективам чотирьох робіт

виконано.

153. від 6 липня 2016 р. «Положення про 
Ідентифікаційний комітет з питань науки» 
- організаційне, інформаційне 
забезпечення діяльності Ідентифікаційного 
комітету

упродовж
року

прийнятим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 
520-р затверджено персональний склад 
Національної ради з питань розвитку науки і 
технологій

виконано.

154. від 16 серпня 1994 р. № 560 «Про 
стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених»:
- висунення кандидатів на здобуття 
стипендій для молодих учених;
- підготовка та супроводження документів 
щодо призначення стипендій

упродовж
року

продовжено виплату стипендій Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених на 
підставі атестації наукової роботи 
стипендіатів відповідно до наказу Комітету 
з Державних премій України в галузі науки і 
техніки від 28 листопада 2017 року № 19/01- 
11 «Про продовження виплати стипендій»

виконано.
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155. Постанова КМУ від 19 вересня 2007 р. 
№ 1152 «Про проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» -  підготовка та 
проведення конкурсу

щорічно підготовлено проведення конкурсу 
«Кращий державний службовець»

виконано

156. «Деякі питання виконання Рамкової 
програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
№ 873 від 30.11.2016

постійно -  
до моменту 
завершення 

програми 
«Горизонт 

2020»

створено Координаційний центр з 
імплементації Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020» (2014 -  2020), 
серед завдань якого: координація дії ЦОВВ 
щодо заходів, визначених програмою 
«Горизонт 2020»; участь у розробленні 
проектів актів законодавства, що належать до 
його компетенції.
Створено Комісію з відбору українських 
представників та експертів до Програмних 
комітетів програми «Горизонт 2020».
Видано наказ МОН від 15.05.2017 № 702 «Про 
затвердження персонального складу Комісії з 
відбору представників та експертів до 
комітетів, відповідальних за моніторинг 
виконання Рамкової програми Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 
2020». Видано наказ МОН від 23.06.2017 
№ 919 (зареєстровано в Мін’юсті 19.07.2017 р. 
за № 876/30744) «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з відбору представників 
та експертів до комітетів, відповідальних за 
моніторинг виконання Рамкової програми 
Європейського Союзу

виконується

157. «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання зобов'язань 
України у Рамковій програмі 
Європейського Союзу з наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
№ 227 - редакція від 23.03.2016

постійно -  
до моменту 
завершення 

програми 
«Горизонт 

2020»

забезпечено необхідні правові умови для 
сплати фінансового внеску України до 
загального бюджету Європейського Союзу 
за кожен рік участі у Програмі. У 2017 році 
членський внесок сплачено у повному 
обсязі

виконується
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158. «Про затвердження Положення про 
порядок реалізації права на академічну 
мобільність» № 579 (редакція від 
12.08.2015)

постійно були внесені зміни до Положення про 
порядок реалізації права на академічну 
мобільність. Проект постанови КМУ про 
внесення змін до Положення розміщено на 
сайті МОН для громадського обговорення

виконується

159. постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 
«Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності»

постійно Виконання забезпечується шляхом 
опрацювання звернень щодо передачі 
об'єктів права державної та комунальної 
власності у встановленому законодавством 
порядку

виконано

160. Постанова від 8 листопада 2007 р. N 1314 
«Про затвердження Порядку списання 
об'єктів державної власності»

постійно Виконання забезпечується шляхом 
опрацювання звернень щодо списання 
об'єктів державної власності у 
встановленому законодавством порядку

виконано

161. Постанова Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2016 р. № 950 «Про 
затвердження Регламенту Кабінету 
Міністрів України»

постійно забезпечено ефективну системну взаємодію 
з Верховною Радою України та її органами

виконано

162. Виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2004 р. № 308 
«Про затвердження методик проведення 
аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта»

постійно координація роботи структурних підрозділів 
МОН щодо розроблення аналізів 
регуляторного впливу під час підготовки 
проектів нормативно-правових актів та 
відстеження результативності вже 
прийнятих нормативно-правових актів

виконано
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163. Виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 вересня 2013 р. № 706 
«Питання запобігання та виявлення 
корупції»

постійно розроблення та проведення заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням, а 
також здійснення контролю за їх проведенням; 
надання іншим структурним підрозділам органу 
виконавчої влади, підприємства, установи, 
організації та їх окремим працівникам 
роз’яснення щодо застосування 
антикорупційного законодавства; вжиття заходів 
до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його 
усуненню, контроль дотримання вимог 
законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів, а також виявлення сприятливих для 
вчинення корупційних правопорушень ризики в 
діяльності посадових і службових осіб органу 
виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, внесення їх керівникам пропозиції 
щодо усунення таких ризиків; 
надання допомоги в заповненні декларацій особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування;
інформування в установленому порядку про факти, 
що можуть свідчити про вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень керівника 
органу виконавчої влади (його апарату), 
підприємства, установи та організації, а також 
правоохоронні органи відповідно до їх 
компетенції); ведення обліку працівників органу 
виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень

виконано

164. Постанова Кабінету Міністрів України від 
26 листопада 2008 р. № 1040 Про 
затвердження Загального положення про 
юридичну службу міністерства, іншого 
органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації»

постійно з метою приведення нормативно-правових 
актів та інших документів у відповідність до 
законодавства наказом МОН від 21.09.17 
№1294 внесено зміни до наказу МОН від 
11 січня 2012 року № 10.

виконано 
(зареєстровано в 
Мін’юсті11.10.17 

№1252/31120)
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165. від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про 
Національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року» - 
проведення курсової підготовки для 
керівних та педагогічних кадрів 
позашкільної освіти

постійно підвищення рівня підготовки педагогічних 
працівників позашкільних закладів

виконується

166. від 30 вересня 2010 року № 927 «Про 
заходи щодо розвитку системи виявлення 
та підтримки обдарованих і талановитих 
дітей та молоді - сприяння 
функціонуванню регіональних відділень 
Малої академії наук України

постійно розвиток системи підтримки талановитих та 
обдарованих дітей і молоді

виконується

167. Постанова КМУ від 11 лютого 2016 р.
№ 65 «Про затвердження Правил етичної 
поведінки державних службовців»

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано

168. Постанова КМУ від 6 квітня 2016 р. № 270 
«Про затвердження Порядку надання 
державним службовцям додаткових 
оплачуваних відпусток» -  надання 
відпусток за вислугу років державного 
службовця

постійно надані відпустки відповідно до вимог 
постанови

виконано

169. Постанова КМУ від 25 березня 2016 р.
№ 246 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців» -  
організація та проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад

постійно забезпечено конкурсний відбір на посади 
державної служби в апараті Міністерства

виконано

170. Постанова КМУ від 13 січня 2016 р. № 19 
«Деякі питання професійного навчання 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування» -  організація 
проведення навчання

постійно забезпечено професійне навчання 
працівників апарату Міністерства

виконано
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171. Постанова КМУ «Питання присвоєння 
рангів державних службовців та 
співвідношення між рангами державних 
службовців і рангами посадових осіб 
місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та 
іншими спеціальними званнями» -  
дотримання процедури присвоєння рангів

постійно встановлені та підвищені ранги державним 
службовцям апарату Міністерства

виконано

172. Постанова КМУ «Про затвердження 
переліку посад наукових (науково- 
педагогічних) працівників підприємств, 
установ, організацій, вищих навчальних 
закладів ГІГ-ГУ рівнів акредитації, 
перебування на яких дає право на 
призначення пенсії та виплату грошової 
допомоги у разі виходу на пенсію 
відповідно до статті 24 Закону України 
«Про наукову і науково-педагогічну 
діяльність» -  врахування в роботі при 
обчисленні стажу державної служби

постійно встановлені надбавки за вислугу років 
державного службовця апарату 
Міністерства

виконано

173. Постанови КМУ «Про надбавки за вислугу 
років для працівників органів виконавчої 
влади», «Про умови оплати праці 
працівників державних органів, які 
виконують функції з обслуговування, і 
працівників Управління адміністративних 
будинків Господарсько-фінансового 
департаменту Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, Управління 
адміністративними будинками Державного 
управління справами, Управління 
адміністративними будинками Управління 
справами Апарату Верховної Ради України 
у 2016 році», «Про затвердження Порядку 
обчислення стажу державної служби»

постійно встановлені надбавки за вислугу років 
державного службовця апарату 
Міністерства

виконано
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174. Постанови КМУ «Деякі питання оплати 
праці державних службовців у 2016 році», 
«Про умови оплати праці працівників 
державних органів, які виконують функції 
з обслуговування, і працівників 
Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Управління адміністративними будинками 
Державного управління справами, 
Управління адміністративними будинками 
Управління справами Апарату Верховної 
Ради України у 2016 році»

постійно підготовлені проекти структури апарату 
Міністерства та штатного розпису, 
здійснено контроль за розробленням 
посадових інструкцій у структурних 
підрозділах міністерства та затверджено 
структуру та штатний розпис

виконано

підготовлено проекти штатного розпису 
МОН та змін до нього, наказів МОН щодо 
встановлення надбавок, доплат, премій та 
інших виплат

виконано

175. Постанова КМУ «Положення про Почесну 
Грамоту Кабінету Міністрів України» -  
оформлення наказу щодо виплати 
одноразової винагороди.

постійно дотримані вимоги нормативно-правових 
актів щодо морального та матеріального 
заохочення працівників освіти

виконано

підготовлено наказ щодо виплати 
одноразової винагороди

виконано

176. Постанова КМУ від 14.04.1997 № 346 
«Про затвердження Порядку надання 
щорічної основної відпустки тривалістю 
56 календарних днів керівним, 
педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам освіти та науковим 
працівникам» -  погодження відпусток 
керівників вищих навчальних закладів, що 
належать до сфери управління МОН

постійно забезпечено контроль за дотриманням 
керівниками ВНЗ трудової дисципліни, 
інформування МОН про виконання 
обов'язків керівника ВНЗ іншою особою на 
час відпустки

виконано

177. Постанова КМУ від 05.12.2014 № 726 
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону 
України «Про вищу освіту» -  організація і 
проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад керівників ВНЗ

постійно організовано та проведено конкурси на 
заміщення посад керівників закладів вищої 
освіти

виконано
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178. «Про затвердження Порядку проведення 
спеціальної перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які 
передбачають зайняття відповідального 
або особливо відповідального становища, 
та посад з підвищеним корупційним 
ризиком, і внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» від 
25 березня 2015 р. № 171.
«Деякі питання реалізації Закону України 
«Про очищення влади» від 16 жовтня 
2014 р. № 563.«Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту» від 5 грудня 2014 р. № 726.

упродовж
року

забезпечена реалізація державної політики у 
сфері дії відповідних постанов

виконано

179. від 28 лютого 2011 р. № 273 «Про 
затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки 
розвитку інфраструктури у сфері наукової 
діяльності»

постійно забезпечено фінансову підтримку наукової 
інфраструктури, передбачену у державному 
бюджеті

виконано.

180. від 23 квітня 2001 р. № 380 «Про 
затвердження Положення про Державний 
реєстр наукових установ, яким надається 
підтримка держави»

за
необхідності 
(за наявності 

заявок)

забезпечено включення наукових установ та 
закладів вищої освіти до Державного 
реєстру наукових установ, яким надається 
підтримка держави

виконано.

181. від 7 квітня 1998 р. № 469 «Про 
затвердження Положення про державну 
атестацію науково-дослідних (науково- 
технічних) установ»

за
необхідності 
(за наявності 

заявок)

постановою Кабінету Міністрів України від 
19 липня 2017 р. № 540 затверджено Порядок 
проведення державної атестації наукових 
установ (далі -  Порядок), а постанову 
Кабінету Міністрів України від 7 квітня 
1998 р. № 469 «Про затвердження Положення 
про державну атестацію науково-дослідних 
(науково-технічних) установ» визнано такою, 
що втратила чинність. Відповідно до 
затвердженого Порядку буде забезпечено 
проведення державної атестації наукових 
установ

виконано.
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182. від 23.08. 2016 р. № 590-р «Про 
затвердження плану заходів з виконання у 
2016 році Загальнодержавної програми 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на 
період до 2016 року

січень забезпечити дотримання прав дитини в 
навчальних закладах

виконано

183. Розпорядження КМУ «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року» від 04.09.2013 № 686-р - 
розробити інформаційні бюлетені та 
статистичні збірники, оприлюднити їх на веб- 
сайті МОН

січень-
березень

інформаційні бюлетені з показниками діяльності 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів (регіональний аспект): «Про 
чисельність і склад педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Міністерства освіти і науки України, інших 
міністерств і відомств та приватних закладів 
(2015/2016 та 2016/2017 навчальні роки)» 
«Відомості про мови навчання та вивчення мови 
як предмета у загальноосвітніх навчальних 
закладах Міністерства освіти і науки України, 
інших міністерствах і відомствах та приватних 
закладах (2015/2016 та 2016/2017 навчальні 
роки)»
«Позашкільні навчальні заклади (станом на 
01.01.2016 та 01.01.2017)
«Загальноосвітні навчальні заклади 
Міністерства освіти і науки України, інших 
міністерств і відомств та приватні заклади 
(2015/2016 та 2016/2017 навчальні роки)» 
«Відомості про матеріальну базу денних 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Міністерства освіти і науки України, інших 
міністерств і відомств та приватних закладів 
(2015/2016 та 2016/2017 навчальні роки)»

виконано

42



43

184. від 04 лютого 2016 року № 72-р «Деякі 
питання участі України у міжнародному 
дослідженні якості освіти PISA-2018»

січень,
жовтень

участь у міжнародних зустрічах 
національних координаторів PISA-2018 
(оволодіння інструментарієм, необхідним 
для перевірки завдань з відкритою формою 
відповіді PISA, а також для обробки даних 
пілотного етапу дослідження якості освіти 
PISA-2018; отримання інформації про зміст 
та особливості реалізації основного етапу 
дослідження PISA-2018)

виконано

травень-
червень

проведення пілотного етапу дослідження 
якості освіти PISA-2018 (отримання даних 
про виконання тестових завдань та надання 
відповідей на питальники репрезентативної 
вибірки учасників пілотного етапу 
дослідження з України

виконано

січень-
грудень

виконання поточних завдань міжнародного 
дослідження якості освіти PISA-2018 в 
Україні (забезпечення участі України у 
пілотному етапі дослідження, виконання 
завдань 2017 року для організації основного 
етапу дослідження)

виконано

185. Розпорядження КМУ від 1 вересня 2013 
року № 701 «Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період 
до 2020 року»

лютий
щорічно

проаналізовано інформацію, що надійшла з 
регіонів; підготовлено та надано 
аналітичний звіт з питань освіти ромів до 
Мінкультури країни

виконано
лист від 31.01.2017 № 1/12- 

929

186. Затвердження Положення про 
Національний репозитарій академічних 
текстів

липень подання до Кабінету Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів 
України

виконано
постанова Кабінету 

Міністрів України від 
19.07.2017 № 541
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187. від 4 лютого 2015 р. № 74 «Про схваленого 
розробленого Міністерством освіти і наук 
плану імплементації Директиви 
2009/41/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 6 травня 2009 р. про використання 
генетично модифікованих мікроорганізмів 
у замкненій системі»

грудень розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо використання генетично 
модифікованих мікроорганізмів в замкненій 
системі», який готується для направлення на 
погодження до департаменту правового 
забезпечення.

виконується.

188. від 04 вересня 2013 р. № 686 «Про 
затвердження Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розвитку в Україні 
на період до 2021 року» (Ст. 106)

2017-2021
рр.

забезпечення умов для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання 
особами із вадами слуху, зору, мови, з 
обмеженими можливостями пересування

виконано

189. Виконання розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2015 
року № 1393-р «Про затвердження плану 
дій з реалізації Національної стратегії у 
сфері прав людини на період до 
2020 року»

до 2020 року забезпечення дотримання прав людини у 
освітній та науковій сфері

виконано

зменшено кількість інтернатних закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей в них:
2016 рік -  65 закладів / 3568 дітей;
2017 рік -  48 закладів / 2362 дітей 
Затверджено Положення про інклюзивно- 
ресурсний центр;

Виконано. 
Постанова КМУ 

від 12.07.2017 № 545;

виконується

190. Пункт 6 Розділу II Макроекономічна 
стабілізація та стале економічне зростання 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27.05.2016 року № 418-р «Про 
затвердження плану пріоритетних дій 
Уряду на 2016 рік»

І квартал розміщено на офіційному веб-сайті МОН 
інформації стосовно організації навчальних 
курсів за напрямом публічні закупівлі у 
вищих навчальних закладах

виконано

191. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 року № 1726-р 
«Про підвищення рівня працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів»

ІІІ квартал закладами вищої освіти спільно з 
обласними, районними відділами освіти, 
МОН, Центрами зайнятості проведено 
профорієнтаційні заходи; заклади освіти 
постійно актуалізую інформацію в 
локальних базах даних щодо вакансій для 
випускників

виконується
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192. Розпорядження КМУ від 31.03.2015 № 359 
«Про затвердження плану заходів щодо 
медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації 
учасників антитерористичної операції»

щомісяця Мінсоцполітики поінформовано щодо стану 
виконання заходів визначених планом

виконується

193. Розпорядження КМУ від 01.10.2014 № 902 
«Про національний план дій з 
відновлювальної енергетики на період до 
2020 року»

щопівроку готуються та подаються відповідні 
аналітичні матеріали; погоджено проект 
наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
переліків спеціальностей і посад 
працівників, які забезпечують виробничі 
процеси в електроенергетиці»

виконується

194. Розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 113 
«Про затвердження Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 
до 2020 року»

щороку 
(до 10 

лютого)

підготовлена узагальнена інформація від 
структурних підрозділів МОН та буде 
надіслана до Мінсоцполітики відповідно до 
плану

виконується

195. від 4 червня 2015 р. № 575-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції реформування державної 
політики в інноваційній сфері на 2015 - 
2019 роки»

упродовж
року

узагальнено інформацію надану головними 
виконавцями зазначених заходів (Мінфін, 
Мінагрополітики, АМНУ)

виконано
Лист МОН до КМУ від 

28.04.2017 №1/10-1197 про 
виконання заходів з 
реалізації Концепції 

реформування державної 
політики в інноваційній 

сфері у 2016 році
196. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2015 року № 359 
«Про затвердження плану заходів щодо 
медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації 
учасників антитерористичної операції»

упродовж
року

виконання заходів передбачених на 2017 
рік.

надано звіт про стан 
виконання

197. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 р. № 1077-р 
«Про затвердження плану заходів із 
впровадження Національної рамки 
кваліфікацій на 2016-2020 роки»

упродовж
року

відновлено роботу Міжвідомчої робочої 
групи з упровадження НРК, до її складу, 
постановою КМУ від 21.06.2017 № 440, 
внесено зміни

виконується
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198. від 18.09.2014 № 754-р «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання Концепції 
реалізації державної політики у сфері 
інформування та налагодження 
комунікацій з громадськістю з актуальних 
питань європейської інтеграції України на 
період до 2017 року» - конкурс дитячого 
малюнка «Україна - європейська держава»

упродовж
року

реалізація державної політики у сфері 
інформування та налагодження комунікацій 
з громадськістю з актуальних питань 
європейської інтеграції України

виконується

199. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2015 року 
№ 1393-р. «Про затвердження плану дій з 
реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року»: 
індикатор «Забезпечення прав дитини» 
пункт 70 «Створення умов для розвитку і 
виховання дітей у сім’ях або в умовах, 
максимально наближених до сімейних, 
здійснення реформування інтернатних 
закладів та поступова їх ліквідація»; 
індикатор «Забезпечення права на освіту» 
пункт 83 «Упровадження інклюзивного 
навчання для можливості реалізації 
людьми з інвалідністю права на освіту»

упродовж
року

зменшено кількість інтернатних закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей в них:
2016 рік -  65 закладів / 3568 дітей;
2017 рік -  48 закладів / 2362 дітей

Затверджено Положення про інклюзивно- 
ресурсний центр;

виконано 
Постанова КМУ 

від 12.07.2017 № 
545;

200. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10 березня 2016 р. № 199-р 
«Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на активізацію вивчення 
громадянами англійської мови на період 
до 2020 року»

упродовж
року

організовано і проведено методичні студії 
для керівників Р(М)МО вчителів англійської 
мови за темами: «Особливості викладання 
іноземних мов у сучасній школі», 
«Пріоритетні завдання основної та старшої 
школи в контексті створення інноваційного 
освітнього простору Нової української 
школи»
Також при закладах освіти, бібліотеках 
України діють розмовні клуби для дітей, 
підлітків та дорослих. Створюються он-лайн 
платформи для вивчення англійської мови. 
Одною з таких є «Ыпзуа.БкШв».

виконано
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201. Виконання доручення Кабінету Міністрів 
від 06.02.15 №38925/10/1-14 щодо 
забезпечення виконання Плану Дій Ради 
Європи в Україні на 2015-2017 роки

упродовж
року

у рамках Плану Дій Ради Європи в Україні 
було організовано і проведено серію 
семінарів, тренінгів, конференцій щодо 
питань пов’язаних із громадянською 
освітою, результати проектів лягли в основу 
оновлених програм для середньої та старшої 
школи.

виконано

202. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2015 року 
№ 1393-р. « Про затвердження плану дій з 
реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року»

упродовж
року

виконано План заходів, 
розроблено проект Загальнодержавної 
програми освіти в сфері прав людини.

виконано

203. Виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про імплементацію 
Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони» від 17 вересня 2014 р.
№ 847

постійно згідно з розпорядженням Уряду МОН було 
визначено головним виконавцем 8 заходів та 
співвиконавцем ще 12 заходів (усього 20 
заходів). Із 8 заходів у компетенції МОН 
станом на грудень 2017 року 2 заходи 
виконані повністю, 4 заходи виконуються на 
постійній основі, виконання 2 заходів 
прострочено (захід 264 -  розроблення 
законопроекту про використання генетично 
модифікованих мікроорганізмів у замкненій 
системі та захід 325 - інтеграція національної 
мережі трансферу технологій до європейських 
мереж). З 12 заходів у якості співвиконавця 5 
заходів виконано, 2 заходи знаходяться в 
процесі виконання, інформація про виконання 
ще 5 заходів неповна або відсутня. На підставі 
розпорядження Уряду від 21 червня 2017 року 
№ 503-р з Плану заходів 2014 року було 
виключено усі попередні 20 заходів, 
віднесених до компетенції МОН. Натомість 
було визначено 11 нових заходів, з яких 3 
заходи виконані повністю, 4 заходи 
виконуються на постійній основі, 2 заходи 
знаходяться у процесі виконання, 2 заходи

виконано
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204. Виконання розпоряджень, що стосуються 
розпорядження державним майном у сфері 
управління Міністерства (передача або 
приймання майна до сфери управління 
тощо)

постійно забезпечується виконання рішень уряду 
щодо розпорядження державним майном

виконано

205. «Про затвердження плану першочергових 
заходів з виконання Державної програми 
розвитку внутрішнього виробництва« від 
07.11.2012 № 970-р

постійно забезпечено участь роботодавців, їх 
організацій та об’єднань у навчально- 
виробничому процесі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з метою 
вдосконалення навчальних програм, 
розроблення та погодження державних 
стандартів з конкретних професій, оцінки 
якості освіти тощо.

постійно виконується.

206. «Про схвалення Концепції створення 
системи соціальної підтримки працівників 
підприємств вугільної галузі та населення 
території, на яких розміщується 
вугледобувні та вуглепереробні 
підприємства, що перебувають у стадії 
ліквідації (консервації)» від 05.12.2012 
№ 990-р

постійно продовжено роботу щодо створення 
системи соціальної підтримки працівників 
підприємств вугільної галузі та населення 
територій, на яких розміщується 
вугледобувні та вуглепереробні 
підприємства, Звіти про виконання плану 
заходів щодо реалізації Концепції надіслано 
до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України (листи МОН від 
25.01.2017 1/12-597 та 
від 25.07.2017 №1/12-4826).

постійно виконується.

207. «Про затвердження плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС на 2014-2017 роки» від 
17.09.2014 р. № 847

постійно продовжено реалізацію міжнародних 
проектів, зокрема «Державно-приватне 
партнерство для поліпшення санітарно- 
технічної освіти в Україні», співпрацю з 
Європейським фондом освіти, у рамках яких 
проведено семінари щодо обговорення 
підходів до розроблення професійних, 
освітніх стандартів відповідно до вимог ЄС, 
удосконалення управління професійною 
(професійно-технічною) освітою.

постійно виконується.
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208. від 7.10.2015 р. № 1053-р «Про схвалення 
Концепції Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 
року»

постійно зменшити випадки потрапляння в ситуацію 
торгівлі людьми

виконується

209. від 30.09.2013 р. № 735-р «Про схвалення 
Стратегії державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року»

постійно забезпечити підвищення рівня просвітницької 
роботи щодо зменшення вживання наркотиків 
дітьми та учнівською молоддю

виконується

210. від 07.08.2013 р. № 639-р «Про внесення 
змін до розпорядження КМУ від 23 грудня 
2009 р. № 1600 - сприяти у виконанні 
завдання 7 Плану заходів із забезпечення 
повноцінного функціонування і розвитку 
Національного музею народної 
архітектури та побуту України

постійно удосконалення навчально-виховний процесу 
в навчальних закладах шляхом активізації 
музейної, краєзнавчої, науково- 
дослідницької, художньо-естетичної та 
природоохоронної роботи

виконується

211. Розпорядження КМУ «Про підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації 
державних службовців за рахунок 
міжнародної технічної допомоги» -  
підготовка пропозицій щодо підвищення 
кваліфікації

постійно надані пропозиції щодо підвищення 
професійного рівня осіб

виконано

212. Розпорядження КМУ від 24 червня 2016 р. 
№ 474-р «Деякі питання реформування 
державного управління України» -  
виконання Плану заходів МОН із 
реалізації Стратегії реформування 
державного управління України на 2016
2020 роки із питань державної служби та 
трудових стосунків в апараті Міністерства. 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2000 № 423-р «Деякі 
питання запровадження заохочувальних 
відзнак Прем'єр-міністра України»

згідно з 
планом

реалізовані заходи із реформування 
державного управління із питань державної 
служби та трудових стосунків в апараті 
Міністерства дотримання вимог 
нормативно-правового акту та належна 
підготовка відповідних документів

виконано підготовлено 137 
клопотань та погоджень
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213. Виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 
615 «Про затвердження плану заходів 
щодо дерегуляції господарської діяльності 
та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України»

до повного 
виконання

здійснення комплексу заходів щодо 
зменшення державного регулювання в 
освітній та науковій сфері

комплекс заходів 
передбачений до 

виконання в 2017 році 
виконано

виконується

214. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р 
«Деякі питання запобігання корупції в 
міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади»

до повного 
виконання

здійснено комплекс заходів щодо 
запобігання корупції в МОН

виконано

215. Виконання наказів МОН:
216. «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з 
навчальних предметів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 17.11.2011 р.
№ 1318/20056

січень проведено всеукраїнські учнівські олімпіади 
з 26 навчальних предметів у 2016-2017 н.р. 
розпочато проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 2017-2018 н.р.

виконано

217. «Про затвердження Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей і молоді, 
Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді та методичних рекомендацій щодо 
національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 
16.06.2015 № 641

січень скласти План заходів з національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017 рік для організації їх виконання в 
системі освіти та затвердити його наказом 
МОН

виконання відмінено 
(проект Плану був 

розроблений, але не 
затверджений)
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218. від 12.11 2014 № 1299 «Про проведення 
конкурсного відбору науково-технічних 
проектів з метою формування державного 
замовлення на науково-технічну 
продукцію» (пункт4)

від 12.11 2014 № 1299 (пункт4) 
від 09.02.2017 № 192

січень

липень 
2017 року

проведено розширені засідання секцій Науково- 
технічної ради МОН з питань формування та 
виконання державного замовлення на науково- 
технічну продукцію за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки з метою 
приймання робіт за державним замовленням, 
виконання яких завершено у 2016 році; 
Проведено засідання секцій та Ради з метою 
формування переліку науково-технічних 
(експериментальних) розробок за державним 
замовленням.
Рішення Ради затверджено наказом МОН від 
21.07.2017 .№1080.
На підставі зазначеного наказу 
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 р. № 669-р «Про 
затвердження переліку найважливіших науково- 
технічних (експериментальних) розробок за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки в рамках виконання державного 
замовлення на найважливіші науково-технічні 
(експериментальні) розробки та науково- 
технічну продукцію у 2017-2018 роках»

Виконано.

Виконано.

219. від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження 1 січня - формування мережі пунктів проведення виконано
Порядку використання приміщень 1 липня зовнішнього незалежного оцінювання,
навчальних закладів для проведення створення пунктів реєстрації, пунктів
зовнішнього незалежного оцінювання» перевірки

220. від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження 1 січня - забезпечення виконання заходів з виконано
Календарного плану підготовки та 25 серпня підготовки і проведення зовнішнього
проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р.
незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти»
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221. від 11.12.2015 № 1277 «Про затвердження 
Положення про пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання»

10 січня -  
1 травня

проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання для ознайомлення 
з процедурою проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання

виконано

222. від 21.09.2016 № 1133 «Про підготовку до 
проведення в 2017 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти»

січень - 
травень

розроблено завдань для сертифікаційних 
робіт у формі предметних тестів з 
української мови і літератури, математики, 
історії України, біології, географії, фізики, 
хімії, російської, англійської, іспанської, 
німецької та французької мов.
Здійснено переклад предметних тестів з 
математики, історії України, біології, 
географії, фізики, хімії 
кримськотатарською, молдовською, 
польською, російською, румунською, 
угорською мовами (з урахуванням 
реєстраційних даних учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання)

виконано

223. Наказ від 17.08.2016 № 989 «Про 
затвердження Плану заходів Міністерства 
щодо підтримки закордонних українців у 
сфері загальної середньої освіти на 2016
2020 роки»

лютий узагальнено інформацію про стан 
виконання заходів у 2016 році

виконано

224. «Про проведення у 2016/2017 навчальному 
році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)» від 14.11.2016 № 1363

лютий організація заходів в закладах освіти та 
таборувань шкільної молоді в рамках 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»

виконано

225. від 26.12.2014 № 1526 «Деякі питання 
колегіальних робочих органів з підготовки 
та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання»

1 лютого - 
25 серпня

створення апеляційної комісії при 
Українському центрі оцінювання якості 
освіти, регламентних комісій при 
регіональних центрах оцінювання якості 
освіти, забезпечення їх діяльності

виконано
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226. Наказ МОН від 25.11.2011 № 1358 «Про 
виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 
1039» (інформування Міністерства юстиції 
України)

березень організація заходів у школах та училищах 
соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання; 
підвищення їх культурного рівня, розвитку 
індивідуальних здібностей і нахилів, їх 
правового виховання та соціального захисту

виконано
Лист Міністерству юстиції 

України від 27.02.2017 
№ 1/12-1716

227. «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
23.06.2005 р. № 679/10959

квітень всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» у 
номінації «Керівник гуртка-2017» 
проведено;
проводиться конкурс у 2017-2018 н.р. у 
номінації «Методист»

виконано

228. «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнські учнівські Інтернет- 
олімпіади», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції 27.06.2012 р. № 1074/21386

квітень - 
травень

проведено Всеукраїнські учнівські Інтернет- 
олімпіади з 8 навчальних предметів

виконано

229. Про затвердження Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-технічної 
освіти осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України» від 24 травня 
2016 р. № 560, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 
р. за № 795/28925.
Про затвердження Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-технічної 
освіти осіб, місцем проживання яких є 
територія антитерористичної операції ( на 
період її проведення)» від 21.06.2016 № 697, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

квітень-
травень

проведення річного оцінювання, державної 
підсумкової атестації, замовлено та видано 
документи державного зразка про базову або 
повну загальну середню освіту для осіб з 
окупованих та неконтрольованих територій 
України

виконано

230. від 27 липня 2016 року № 889 «Деякі 
питання проведення в 2017 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти»

23 травня -  
12 липня

проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти

виконано
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231. від 16.03.2015 № 299 «Деякі питання 
колегіальних робочих органів з питань 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання»

23 травня -  
18 липня

розроблено таблиці відповідності тестових 
балів оцінкам рівня навчальних досягнень (за 
шкалою 1-12 балів)

виконано

232. від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження 
Порядку визначення результатів 
зовнішнього незалежного оцінювання»

23 травня -  
18 липня

обробка матеріалів зовнішнього незалежного 
оцінювання, надання учасникам зовнішнього 
незалежного оцінювання інформаційних 
карток з результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання, що 
використовуються під час вступу до вищих 
навчальних закладів для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного 
та ветеринарного спрямувань), надання 
загальноосвітнім навчальним закладам 
відомостей з результатами державної 
підсумкової атестації з української мови, 
математики та історії України

виконано

233. «Про затвердження Положення про 
Міжнародний математичний конкурс 
«Кенгуру», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції 24.05.2012 р. № 819/21131

червень-
грудень

проведено Міжнародний математичний 
конкурс «Кенгуру»

виконано

234. «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський фізичний конкурс 
«Левеня», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції 24.05.2012 р. № 820/ 21132

червень - 
грудень

проведено Всеукраїнський фізичний 
конкурс «Левеня»

виконано

235. «Про затвердження Положення про 
Міжнародний учнівський конкурс юних 
істориків «Лелека - 2017», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції 20.02.2012 р.
№ 257/20570 21131

вересень - 
листопад

проведено Міжнародний учнівський 
конкурс юних істориків «Лелека - 2017»

виконано
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236. «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
25.09.2014 р. № 1166/25943

листопад проведено Всеукраїнський конкурс 
рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи 
освіти у 2016-2017 н.р.

виконано

237. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження 
Плану заходів МОН з виконання Плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року»

до 2020 року реалізовано заходи щодо забезпечення 
дотримання прав людини у освітній та 
науковій сфері

виконано

238. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 16.09.2014 р. № 1048 «Про затвердження 
Плану заходів МОН щодо виконання Закону 
України від 1 липня 2014 р. № 1556-УП 
«Про вищу освіту»

ІІ квартал постанова КМУ від 22.11.2017 № 912 «Про 
затвердження Порядку та критеріїв, за якими 
здійснюється надання вищому навчальному 
закладу статусу національного»; 
розроблено та розміщено на сайті для 
громадського обговорення проект постанови 
КМУ «Про затвердження Порядку та 
спеціальностей, за якими може здійснюватися 
атестація осіб, які здобувають ступінь 
магістра, у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту»

виконується

239. «Про проведення дослідно- 
експериментальної роботи на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
вищих начальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації України на 2012-2019 рр.» 
наказ МОН України від 19.07.2012 № 828

упродовж
року

впроваджено нові навчальні програми та 
навчально-методичне забезпечення у 
навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних

виконано

240. «Про розширення бази для проведення 
дослідно-експериментальної роботи 
«Науково-методичні засади впровадження 
фінансової грамотності у навчально- 
виховний процес навчальних закладів» на 
2012 -2019 роки» наказ МОН України від 
24.03.2016. № 324

упродовж
року

впроваджено нові навчальні програм та 
навчально-методичного забезпечення у 
навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів

виконано
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241. Розширення бази для проведення дослідно- 
експериментальної роботи «Науково- 
методичні засади впровадження 
фінансової грамотності у навчально- 
виховний процес навчальних закладів» на 
2012 -2019 роки» (наказ МОН України від 
17.06.2013 № 776)

упродовж
року

впроваджено нові навчальні програми та 
навчально-методичне забезпечення у 
навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів

виконано

242. «Про проведення апробації та 
моніторингових досліджень якості 
інтерактивного електронного посібника з 
курсу «Фінансова грамотність» для 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації України у 2015/2016 -  
2016/2017 навчальних роках» (наказ МОН 
України від 12.10.2015 № 1069)

упродовж
року

створено умови для оновлення змісту 
освіти, забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів України якісною 
навчальною літературою, впровадження у 
навчально-виховний інтерактивного 
електронного посібника з курсу «Фінансова 
грамотність» для загальноосвітніх 
навчальних закладів та вищих навчальних 
закладів

виконано

243. «Про проведення дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Розвиток ініціативності та 
підприємливості учнів як складова 
формування готовності до навчання і 
професійної кар’єри у ринкових умовах» 
наказ МОН від 18.03.2016 № 286

упродовж
року

розроблено уроки з підприємництва та 
методичні рекомендації для вчителів щодо 
формування ініціативності та 
підприємливості учнів

виконано

244. Про проведення дослідницько- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в 
Україні як елемент державної політики 
сприяння розвитку підприємництва»(наказ 
МОН від 07.10.2016 №1221).

упродовж
року

розроблено начальні програми та методичні 
рекомендації для вчителів щодо 
формування ініціативності та 
підприємливості учнів

виконано

245. Проведення підвищення кваліфікації 
працівників управління

упродовж
року

проведено підвищення кваліфікації 
працівників управління

виконано
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246. спільний наказ МОН та НАН України від 
11.08.2015 № 865/453 «Про затвердження 
Положення про організаційне і науково- 
методичне забезпечення діяльності 
Української національної комісії з питань 
правопису»

упродовж
року

забезпечено проведення двох засідань 
Української національної комісії з питань 
правопису (02.02.2017 та 19.12.2017)

виконано.

247. «Про затвердження Порядку забезпечення 
студентів вищих навчальних закладів, 
учнів загальноосвітніх і професійно- 
технічних навчальних закладів та 
вихованців дошкільних навчальних 
закладів підручниками та навчальними 
посібниками» від 14.12.2012 № 1427, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від 02.01.2013 № 19/22551

упродовж
року

підготовлено інформаційно-аналітичні 
матеріали щодо забезпечення підручниками 
здобувачів освіти у розрізі класів та 
адміністративно-територіальних одиниць

виконано

248. «Про розширення бази для проведення 
дослідно-експериментальної роботи 
«Науково-методичні засади впровадження 
фінансової грамотності у навчально- 
виховний процес навчальних закладів» на 
2012 -2019 роки» наказ МОН України від 
24.03.2016. № 324

упродовж
року

упроваджено в освітній процес закладів 
загальної середньої та вищої освіти нові 
навчальні програми та навчально-методичне 
забезпечення

виконано

249. «Про затвердження положення про 
Всеукраїнський конкурс «Шкільна 
бібліотека» від 25 січня 2012 року № 61/58, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10 лютого 2012 року №209/20522

упродовж
року

всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека -  
2017» проведено у 5 номінаціях

виконано

250. від 01.10.2014 № 1121 «Про програми 
зовнішнього незалежного оцінювання для 
осіб, які бажають здобувати вищу освіту 
на основі повної загальної середньої 
освіти»

упродовж
року

забезпечено відповідність завдань для 
сертифікаційних робіт з англійської, 
іспанської, німецької та французької мов 
програмі зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов

виконано
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251. від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження 
програм зовнішнього незалежного 
оцінювання для осіб, які бажають 
здобувати вищу освіту на основі повної 
загальної середньої освіти»

упродовж
року

забезпечено відповідність завдань для 
сертифікаційних робіт з української мови і 
літератури, математики, історії України, 
біології, географії, фізики, хімії та 
російської мови програмам зовнішнього 
незалежного оцінювання

виконано

252. Наказ МОН України від 31.08.2016 № 1054 
«Про введення в дослідну експлуатацію 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
державної наукової установи «Інститут 
освітньої аналітики» «Державна інформаційна 
система освіти»

упродовж
року

зібрано та проаналізовано статистичну 
інформацію в галузі загальної середньої освіти 
за допомогою інформаційно-телекомунікаційної 
системи Державна інформаційна система освіти 
(ІТС ДІСО)

виконано

253. Наказ МОН України від 19.09.2016 № 1116 
«Про затвердження і введення в дію переліку 
національних освітніх індикаторів 
ефективності та якості загальної середньої 
освіти та методології їх обрахунку»

упродовж
року

здійснено обрахунок національних освітніх 
індикаторів ефективності та якості загальної 
середньої освіти відповідно до затвердженої 
методології на основі статистичних даних, 
зібраних в ДІСО. Підготовлено доповнений 
перелік індикаторів

виконано

254. Наказ МОН України від 20.10.2016 № 1257 
«Про внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 19.09.2016 № 1116»

упродовж
року

відповідно до Плану поетапного введення в дію 
переліку національних освітніх індикаторів 
ефективності та якості загальної середньої 
освіти здійснено візуалізацію індикаторів, 
виділених для І етапу візуалізації

виконано

255. Наказ МОН «Про підтримку інформаційних 
ресурсів системи «ЛІГА: ЗАКОН» від 
13.04.2012 № 469 забезпечити щоденне 
оновлення бази даних, резервне копіювання, та 
подання електронних версій нормативно- 
розпорядчої інформації МОН до ТОВ «ЛІГА: 
ЗАКОН»

упродовж
року

оновлені інформаційні ресурси системи «ЛІГА: 
ЗАКОН», підготовлені та відправлені 
електронні версії нормативно-розпорядчої 
інформації МОН

виконано
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256. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 01.10.2012 р. № 1063 
«Про затвердження Плану заходів щодо 
виконання завдань і заходів Державної 
цільової програми «Національний план дій 
з реалізації Конвенції про права інвалідів» 
на період до 2020 року»

упродовж
року

інформація щодо виконання завдань, 
визначених Державною цільовою 
програмою на 2017 рік подана до 
департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти для узагальнення

виконується

257. Наказ МОН від 19 травня 2016 року №
537, зареєстрований в Мінюсті 30 травня 
2016 року № 793/28923 «Про затвердження 
Порядку проходження атестації для 
визнання здобутих кваліфікацій, 
результатів навчання та періодів навчання 
в системі вищої освіти, здобутих на 
тимчасово окупованій території України 
після 20 лютого 2014 року»

упродовж
року

на сайті МОН розміщено перелік закладів 
вищої освіти, які проводять атестацію осіб 
для визнання кваліфікації результатів та 
періодів навчання, здобутих на тимчасово 
окупованій території України після 20 
лютого 2014 року

виконано

258. Розпорядження Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту від 14.07.2011 р. 
№ 60-р «Щодо удосконалення роботи з 
проведення консультацій з громадськістю»

упродовж
року

проводити консультації. Залучення 
громадськості до формування та 
впровадження державної політики у сфері 
вищої освіти здійснюється в установленому 
порядку на усіх етапах цього процесу.

виконано.

259. Розпорядження Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту від 31.03.2011 р. 
№ 34-р «Про розгляд звернень, що 
надійшли до урядового контактного 
центру»

упродовж
року

підготовлено 665 листів авторам звернень, 
що надійшли до урядового контактного 
центру

виконано

260. Наказ № 1068 «Деякі питання 
функціонування мережі національного та 
регіональних контактних пунктів рамкової 
програми ЄС з досліджень та інновацій 
Горизонт 2020»

постійно забезпечено ефективну координацію 
діяльності мережі НКП та РКП (37 НКП та 6 
РКП)

виконується
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261. Наказ № 1104 від 14.09.2016 «Про 
затвердження Положення про Міжвідомчу 
координаційну раду Міністерства освіти і 
науки України та Національної академії 
наук України з питань співпраці між 
Україною та Європейською організацією 
ядерних досліджень (ЦЕРН)»

постійно забезпечено ефективну та скоординовану 
участь України в програмах ЦЕРН

виконується

262. Наказ № 1541 від 01.11.2013 «Деякі 
питання набору для навчання іноземців та 
осіб без громадянства» (зі змінами від 
11.12.2015)

постійно забезпечення скоординованих дій усіх 
учасників процесу набору іноземних 
студентів

виконується

263. Наказ № 504 від 05.05.2015 «Деякі питання 
визнання в Україні іноземних документів 
про освіту»

постійно спрощення процедури визнання на 
виконання положень Закону України «Про 
вищу освіту»

виконується

264. Контроль за виконанням наказів, що 
стосуються передачі, списання, 
закріплення державного майна у сфері 
управління Міністерства

постійно контроль забезпечується шляхом 
опрацювання звітності щодо виконання 
наказів (актів щодо передачі, списання) 
закріплення державного майна

виконано

265. Наказ Міністерства від 19.04.2005 № 239 
«Про організацію взаємодії Міністерства з 
Верховною Радою України»

постійно забезпечено ефективну системну взаємодію 
з Верховною Радою України та її органами

виконано

266. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 26.07.2015 № 884 «Деякі питання 
забезпечення взаємодії з Верховною 
Радою України»

постійно забезпечено ефективну системну взаємодію 
з Верховною Радою України та її органами

виконано

267. Виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 19.12.2013 № 1795,
«Про забезпечення виконання завдань з 
реалізації державної регуляторної політики 
Міністерства освіти і науки України»

постійно забезпечення дотримання вимог Закону 
України «Про засади державної регуляторної 
політики» в частині реалізації окремих 
повноважень здійснення регуляторної 
діяльності Міністерством освіти і науки 
України, а також запобігання притягненню до 
відповідальності посадових осіб Міністерства 
освіти і науки України за порушення вимог 
законодавства у сфері державної регуляторної 
політики

виконано
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268. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 22.07.2016 № 870 «Про затвердження 
Порядку ведення договірної роботи в 
Міністерстві освіти і науки України»

постійно упорядковано договірну роботу в 
Міністерстві освіти і науки України в межах 
компетенції департаменту виконано.

269. Наказ МОН від 27.09.2016 № 1152 «Щодо 
обов’язкового вживання працівниками 
Міністерства державної мови»

постійно контроль за виконанням; працівники 
отримали відповідний сертифікат

виконується

270. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 04.11.2002 р. № 631 «Про роботу із 
зверненнями громадян»

постійно підготували понад 800 листів авторам 
звернень, зафіксовано 4120 дзвінків, 182 
громадян особисто відвідало Приймальну 
громадян (протягом липня-серпня), на 
спеціалізовану електронну адресу 
вступниками було надіслано більше 4 тисяч 
електронних листів, на які в електронному 
режимі надано відповіді.

виконується

271. від 26.01.2015 № 49 «Про затвердження 
складу Ради молодих учених»

постійно забезпечено взаємодію між МОН та Радою 
молодих учених при МОН (підготовлено 
листи-запрошення до засідань Ради, 
інформацію про діяльність Ради для 
розміщення на сайті МОН, листи-подяки 
молодим ученим за участь в конкурсі 
наукових проектів молодих учених)

виконано.

272. наказ Державного комітету України з 
питань науки та інтелектуальної власності, 
Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Порядку визначення обсягів 
фінансування наукових об’єктів, що 
становлять національне надбання» від 
29.09.1999 № 10/153/305, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 25 січня 
2000 року № 44/4265

постійно забезпечено фінансування наукових 
об’єктів, що становлять національне 
надбання

виконано.
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273. від 27.10.2008 № 977 «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації та обліку 
відкритих науково-дослідних, дослідно- 
конструкторських робіт і дисертацій», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 06 квітня 2009 року № 312/16328

постійно забезпечено державну реєстрацію та облік 
відкритих науково-дослідних, дослідно- 
конструкторських робіт і дисертацій

виконано.

274. Наказ від 30.05.2013 № 647 «Деякі питання 
реалізації постанови КМУ від 20 травня 
2013 року № 363 «Про затвердження 
Порядку розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації й перепідготовка кадрів»

постійно сформовано обсяги державного замовлення 
на підготовку робітничих кадрів (накази 
МОН від 21.07.2017 № 1076 та 
від 22.11.2017 № 1519)

виконано.

275. Наказ від 02.04.2015 № 387 «Про 
затвердження Порядку замовлення, видачі 
та обліку документів про професійно- 
технічну освіту державного зразка»

постійно здійснюється аналіз формування замовлення 
на виготовлення документів державного 
зразка для випускників (слухачів) ПТНЗ. 
Підготовлено рекомендаційні листи на 
органи управління освітою щодо: 
погодження порушення термінів замовлення 
документів про освіті (лист МОН від 
08.02.2017 3 1/9-66); видачі бланків 
документів про освіту навчальними центрами 
при кримінально-виконавчих установах 
закритого типу та ПТУ при виховних колоніях 
(Лист ДПО МОН від 14.02.2017 № 13-103), 
щодо видачі документів державного зразка 
випускникам, які направляються для роботи 
на морському (річковому) транспорті (Лист 
МОН від 23.08.2017 № 1/9-454)

постійно виконується.
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276. Наказ від 07.12.2012 № 1344 «Про 
забезпечення проведення електронних 
консультацій з громадськістю»

постійно нормативно-правові акти розміщуються на сайті 
МОН для громадського обговорення; 
здійснюється розгляд запитів, що надіслані 
електронною поштою, інші заходи щодо 
залучення громадськості до поліпшення 
професійної (професійно-технічної) освіти.
З метою проведення громадської експертизи 
надано інформацію до запиту ГО «Українська 
демократія»

постійно виконується.

277. Наказ МОН від 01.10.2012 № 1063 «Про 
затвердження плану заходів щодо 
виконання завдань і заходів Державної 
цільової програми «Національний план дій 
з реалізації Конвенції про права інвалідів 
на період до 2020 року»

постійно здійснено заходи щодо виконання завдань і 
заходів Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції 
про права інвалідів на період до 2020 року». 
Надіслано щоквартальні та річний звіти 
департаменту правового забезпечення.

постійно виконується.

278. Наказ МОН від 24.06.2014 № 753 «Щодо 
подання інформації про проведення 
консультацій з громадськістю та роботу 
Громадської ради при Міністерстві освіти 
і науки України»

постійно забезпечено урахування позиції громадськості, 
організацій роботодавців та їх об’єднань під час 
прийняття рішень з питань, що стосуються 
формування та реалізації політики у галузі 
професійної (професійно-технічної) освіти. 
Надіслано щоквартальні звіти до Управління з 
питань інформаційної політики та комунікацій 
щодо проведення консультацій з громадськістю 
та Громадською радою при Міністерстві освіти і 
науки України

постійно виконується.

279. Наказ Міністерства освіти і науки України 
06.07.2014 № 688 «Про затвердження 
Порядку проведення вхідного контролю 
знань, умінь та навичок для осіб, які 
приймаються на навчання за програмами 
перепідготовки або підвищення 
кваліфікації до професійно-технічних 
навчальних закладів»

постійно проведено консультації щодо впровадження 
вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, 
які приймаються на навчання за програмами 
перепідготовки або підвищення кваліфікації до 
професійно-технічних навчальних закладів (за 
регіональними запитами). Направлено рекомендації 
органам управління освітою щодо запровадження 
вхідного контролю для підготовки осіб за 
робітничими професіями (лист МОН від 28.03.2017 
№ 1/9-174). Проведено вебінар із директорами 
навчально-методичних (науково-методичних) 
центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти.

постійно виконується.
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280. Наказ від 14.05.2013 № 499 «Про 
затвердження Типових правил прийому до 
професійно-технічних навчальних закладів 
України» (із змінами)

постійно для забезпечення належного контролю за 
проведенням вступної кампанії 2017 року у 
закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти, організації особистого прийому 
громадян, їх консультування з питань вступу 
до навчальних закладів та оперативного 
реагування на факти порушення 
законодавства було організовано роботу 
консультативного телефону «Вступна 
кампанія 2017 року».
Взято участь у засідання робочої групи щодо 
розроблення Умов прийому на навчання для 
здобуття освіти кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста у 2018 році.

виконано.

281. Наказ від 06.10.2010 № 930 «Про 
затвердження Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників»

постійно підведено підсумки атестації педагогічних 
працівників навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти (наказ МОН від 
05.05.2017 № 679).
Взято участь у засіданні робочої групи з 
питань сертифікації вчителів.

виконано.

282. Наказ від 23.12.2011 № 1511 «Про 
експертну кадрову комісію з розгляду 
питань діяльності керівників навчальних 
закладів, установ професійно-технічної та 
позашкільної освіти»

постійно проведено 17 засідань експертної кадрової 
комісії щодо розгляду питань призначення, 
звільнення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності директорів 
закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти, навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти.

виконано.
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283. Наказ від 04.03.2013 № 96-к «Про розгляд 
та оформлення документів з кадрових 
питань»

постійно прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Питання управління державними 
закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти, підпорядкованими Міністерству освіти 
і науки» від 25 жовтня 2017 р. № 831 -р., 
відповідно до якого видано наказ МОН від 
11.12.2017 № 1581 «Про передачу особових 
справ».

виконано.

284. Наказ від 04.09.2014 № 981 «Про 
затвердження Положення про 
забезпечення доступу до публічної 
інформації у Міністерстві освіти і науки 
України»

постійно інформація на запити на публічну 
інформацію надається у встановлені 
терміни.

постійно виконується.

285. Наказ від 20.09.2016 № 1124 «Про 
утворення атестаційної комісії з розгляду 
питань атестації педагогічних працівників 
навчально-методичних (науково- 
методичних центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти»

постійно утворено атестаційну комісію для атестації 
педагогічних працівників навчально- 
методичних (науково-методичних) центрів 
(кабінетів) професійно-технічної освіти 
(наказ МОН від 10.10. 2017 № 1363).

виконано.

286. від 8 квітня 2016 р. № 405 «Про 
затвердження плану заходів щодо 
запобігання торгівлі людьми на період до 
2020 року»

постійно поінформувати дітей та учнівську молодь 
щодо убезпечення потрапляння в ситуацію 
торгівлі людьми

виконується

287. від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження 
Порядку державної атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за 
№ 173/26618

постійно виконання плану атестації позашкільних 
навчальних закладів

виконується

288. від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження 
Плану заходів Міністерства освіти і науки 
щодо розвитку психологічної служби 
системи освіти на період до 2017 року

постійно удосконалення роботи психологічної 
служби системи освіти

виконано
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289. Виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 06.07.2016 № 807 «Про 
затвердження Плану заходів Міністерства 
освіти і науки України щодо правового 
забезпечення реформи освіти і науки в 
Україні»

до повного 
виконання

в компетенції департаменту правового 
забезпечення здійснено заходи щодо 
оновлення освітньої нормативно-правової 
бази

комплекс заходів 
передбачений до 

виконання в 2017 році 
виконано

290. Накази МОН від 04.09.2012 № 971, від 
13.12.2013 № 1772 «Про ліквідацію шкіл 
соціальної реабілітації», (Балахівка)

до
завершення
ліквідації

оптимізовано мережу навчальних закладів 
для дітей, які потребують особливих умов 
виховання

виконано.
Проведено наради: за 

участі заступника Міністра 
Греби Р.В. (26.04.2017 
року), Міністра освіти і 
науки України Гриневич 
Л.М. (12.09.2017 року)

291. Внесення змін до Порядку присвоєння 
вчених звань науковим і науково- 
педагогічним працівникам, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14 січня 2016 року № 13

лютий подання наказу МОН на державну 
реєстрацію до Мін’юсту

виконано
наказ МОН від 06.02.2017 

№ 174 зареєстровано в 
Мін’юсті 22.02.2017 за 

№ 245/30113
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292. Виконання рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України «Про підсумки 
прийому до вищих навчальних закладів у 2016 
році та підготовку до організованого 
проведення прийому вступників у 2017 році»
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жовтень узагальнена довідка за результатами вивчення 
(моніторингу) 3 виїздом до місця 
розташування ВНЗ вивчено питання у 15 
закладах вищої освіти. Крім того, в 
дистанційному режимі за розробленими 
формами проведено опитування ВНЗ 
Вінницької, Кіровоградської, Тернопільської, 
Черкаської областей. Таким чином, вивченням 
у різних формах охоплено понад 70 ВНЗ 
незалежно від форми власності та 
підпорядкування й освітніх рівнів. 
Опрацювання матеріалів щодо вступу 2017 
року відбувалось також в процесі розгляду 
звернень громадян, у тому числі які 
надходили на телефонну «гарячу лінію» ДІНЗ, 
аналізу інформації у засобах масової 
інформації тощо.
Результати розглянуто на засіданні Колегії 
ДТНЗ 12 жовтня 2017 р., підготовлено 
пропозиції, які передано до МОН,___________

виконано.
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293. - від 24.07.2015 №161 «Про затвердження 
форми звітності КСДС (квартальна) «Звіт про 
кількісний склад державних службовців» та 
Інструкції щодо її заповнення”;

щоквартально звіт до Нацдержслужби надано виконано

- від 08.04.2014 № 43 «Про затвердження 
Порядку ведення переліку державних органів, 
установ та організацій, посади керівних

щороку

працівників і спеціалістів яких віднесені до 
посад державних службовців»;
- від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження

постійно
оформлені стажування державних службовців

Порядку стажування державних службовців»; постійно МОН;
- від 22.03.2016 № 64 «Про затвердження 
Порядку ведення та зберігання особових справ постійно проведена робота з особовими справами
державних службовців»; державних службовців МОН;
- від 06.04.2016 №72 «Про затвердження 
Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, постійно

дотримання вимог законодавства;

які претендують на зайняття посад державної 
служби категорії «Б» і «В»;
- від 05.08.2016 №156 «Про затвердження 
форми Особової картки державного 
службовця»

ведення особових справ працівників

294. Здійснення контролю шляхом проведення липень- узагальнена довідка за результатами вивчення виконано.
відповідного вивчення (моніторингу) стану вересень (моніторингу).
організації та проведення вступної кампанії розгляд питання «Про стан готовності до
2017 року у вищих навчальних закладах проведення вступної кампанії 2017 року та 

головні завдання вищих навчальних закладів у 
2017/18 навчальному році» на засіданні 
Колегії МОН 22.06.2017; 
розгляд питання «Про підсумки проведення 
вступної кампанії 2017 року та завдання 
закладам вищої освіти на 2018 рік» на 
засіданні Колегії МОН 
довідка за результатами роботи Тимчасової 
комісії з проведення аудиту вступної кампанії 
2017 року, персональний склад якої 
затверджено наказом МОН від 21.08.2017 
№ 1217
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295. Про захист прав вихованців шкіл 
соціальної реабілітації (лист ГПУ від 
29.04.2013 № 08/1/2-40) (інформацію 
надати Генеральній прокуратурі України)

щомісяця дотримання прав учнів школи соціальної 
реабілітації Листи ГПУ: 
від 27.01.2017 № 1/12-815, 
від 28.02.2017 № 1/12-1731; від 24.03.2017 
№ 1/12-2270; від 27.04.2017 № 1/12-3026; 
від 24.05.2017 № 1/12-3534; від 03.07.2017 
№ 1/12-4307; від 27.07.2017 № 1/12-4898; 
від 30.08.2017 № 1/12-5528;
25.09.2017 № 1/12-6009;
24.10.2017 № 1/12-6605;
28.11.2017 № 1/12-7333

виконано

296. Доручення Кабінету Міністрів України від 
15.04.2005 №19537/0/1-05 щодо подачі 
матеріалів з найважливіших питань 
функціонування держави в економічній, 
соціальній, гуманітарній, екологічній або 
інших сферах для підготовки на їх основі 
відповідних доповідей Президентові України

щомісяця готуються та подаються відповідні 
інформаційно-аналітичні матеріали

виконується

297. Накази Національного агентства України з 
питань державної служби: - від 03.03.2016 
№ 47 «Про затвердження Типового 
положення про службу управління 
персоналом державного органу»;

упродовж
року

забезпечено реалізацію кадрової політики 
МОН відповідно до законодавства

виконано

298. Накази Держстату України: від 05.09.2012 № 
376 «Про затвердження форми державного 
статистичного спостереження № 9-ДС (річна) 
«Звіт про кількісний та якісний склад 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування, які займають 
посади керівників та спеціалістів»

кожних
півроку

звіт до Держстату подано виконано

299. від 01.03.2013 № 304 «Деякі питання 
забезпечення «Офіційним вісником 
України»

щороку забезпечення передплати та щоквартальне 
подання інформації до юридичного 
департаменту

виконано

69



70

300. від 02.08.2013 № 1063 «Про забезпечення 
своєчасного інформування Міністерства 
про надзвичайні події в установах та 
закладах освіти і науки»

постійно оперативне інформування Міністерства 
освіти і науки України про надзвичайні 
події (у разі виникнення)

виконано

301. Доручення Кабінету Міністрів України від 
25.09.2002 р. №8108/2 до доручення 
Президента України від 17.09.2002 р. 
№452/28897-01 про забезпечення 
виконання доручень Президента України 
та рішень Кабінету Міністрів України

постійно контроль за виконанням. виконано

302. Накази Міністерства соціальної політики 
України від 31.05.2013 № 317 «Інформація 
про заплановане масове вивільнення 
працівників у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці»

у разі
реорганізації

звіт до центру зайнятості реорганізація 
не відбулась

303. Наказ Міністерства праці, Міністерства 
юстиції та Міністерства соціального 
захисту населення України від 29.07.1993 
№ 58 «Про затвердження Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок 
працівників».

постійно,
упродовж

року

ведення трудових книжок;
забезпечено реалізацію державної політики
у сфері проведення спеціальної перевірки;

виконано

304. «Про затвердження форм документів про 
вищу освіту (наукові ступені) державного 
зразка та додатків до них, зразка 
академічної довідки» від 12.05.2015 № 525.

постійно,
упродовж

року

виконані положення закону виконано

305. «Деякі питання визнання в Україні 
іноземних документів про освіту» від 
05.05.2015 № 504.

постійно,
упродовж

року

виконані положення закону виконано

306. Про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади» 
від 26.02.2015 № 219.

постійно,
упродовж

року

забезпечено демократичність і прозорість 
процесу заміщення посад керівників ВНЗ, 
дотримання законодавства;

виконано
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307. Рішення Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 
«Про затвердження Переліку посад з 
високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків».

постійно,
упродовж

року

виконані положення закону виконано

308. Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Положення про Єдиний 
державний реєстр осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України 
«Про очищення влади» від 16.10.2014 № 
1704/5.

постійно,
упродовж

року

виконані положення закону виконано

309. Наказ Міністерство юстиції України «Про 
затвердження Положення про Єдиний 
державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення» від 
11.01.2012 № 39/5.

постійно,
упродовж

року

виконані положення закону виконано

310. Наказ Міністерства юстиції України від 
12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення 
порядку державної реєстрації нормативно- 
правових актів у Міністерстві юстиції 
України та скасування рішення про 
державну реєстрацію нормативно- 
правових актів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 12 квітня 
2005 р. за № 381/10661

постійно нормативно-правові акти МОН проходять 
державну реєстрацію відповідно до вимог 
наказу Міністерства юстиції України

виконується

311. «Про організацію та проведення 
міжнародного дослідження якості освіти 
РІ8Л-2018 в України у 2017 році»

лютий визначено перелік заходів, необхідних для 
забезпечення підготовки України до участі у 
міжнародному дослідженні якості освіти 
РІБЛ-2018

виконано
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312. «Про затвердження рекомендації 
розроблення робочих навчальних планів та 
робочих навчальних програм

березень направлено регіональним управлінням 
освітою рекомендації щодо проведення 
державної підсумкової атестації закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти у 
2016-2017 році (лист МОН від 27.03.2017 № 
1/9-172), щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів при розроблені 
робочих навчальних планів (лист МОН 
від 30.03.2017 № 3-239).

виконано.

313. «Про внесення змін до Положення про 
організацію навчально-виробничого 
процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах

травень - 
листопад

направлено регіональним управлінням 
освітою рекомендації щодо впровадження в 
освітню діяльність нових професій (лист 
МОН від 04.05.2017 № 1/9-242).

Елементи дуальної форми навчання з 1 
вересня 2017 року запроваджено у 49 
закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти з 54 робітничих професій 
(наказ МОН від 23.05.2017 № 916). До 
організації професійно-практичної 
підготовки залучено понад 300 
роботодавців.
Визначено порядок та особливості 
упровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання, як форми проходження 
державної підсумкової атестації у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти у 
2018 році (лист МОН від 24.11.2017 № 1/9- 
635).

виконано.

314. «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

липень встановлення термінів проведення, формату 
та навчальних предметів зовнішнього 
незалежного оцінювання, підписання та 
реєстрація в Мінюсті наказу

виконано

315. Проекту Закону України “Про Державний 
бюджет на 2018 рік”

вересень забезпечення фінансування розділу “Освіта”, 
“Наука”

виконано.
Лист Мінфіну від 21.09.2017 

№ 1/12-5960
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316. «Про підготовку до проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

серпень встановлення переліку предметних тестів 
для проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, мов їх перекладу

виконано

317. «Про затвердження Типових правил 
прийому до професійно-технічних 
навчальних закладів України» (нова 
редакція)

вересень внесення змін до Типових правил прийому 
до професійно-технічних навчальних 
закладів України передбачено після 
прийняття Закону України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту»

перенесено

318. «Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

вересень встановлення термінів реєстрації 
випускників, дат проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, термінів обробки 
матеріалів та оголошення результатів 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
утворення тимчасових пунктів

виконано

319. Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
використання генетично модифікованих 
мікроорганізмів в замкненій системі»

вересень розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо використання генетично 
модифікованих мікроорганізмів в замкненій 
системі», який готується для направлення на 
погодження до департаменту правового 
забезпечення

виконується

320. «Про підтримку та розвиток інноваційної 
діяльності»

січень-
листопад

МОН подано Кабінетові Міністрів України 
проекти Законів України «Про підтримку та 
розвиток інноваційної діяльності», «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо стимулювання інновацій)», 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо стимулювання інновацій)» та 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання 
інноваційної діяльності».

виконується.
Зазначені законопроекти 

було схвалено на засіданні 
Урядового комітету з 

питань соціальної політики 
та гуманітарного розвитку 

15 лютого 2017 року 
(протокол № 3) із 

дорученням доопрацювати

321. «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
стимулювання інновацій»

січень-
листопад

322. «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо стимулювання 
інновацій)»

січень-
листопад

323. «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо стимулювання 
інновацій)»

січень-
листопад
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324. «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо підтримки стартапів»

листопад розроблено проект Закону України щодо 
створення правових засад підтримки 
«стартапів» вищих навчальних закладів та 
наукових установ.

виконується.
Законопроект винесено на 

громадське обговорення 
та на опрацювання та 

надання пропозицій до 
ЦОВВ ( лист МОН від 
(лист МОН від 29.11.2017 

№1/12-7374)
325. «Про внесення змін до Закону України 

«Про наукову і науково-технічну 
експертизу» щодо проведення державної 
експертизи

грудень розробляється проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну експертизу»

виконується

326. Закон України «Про дошкільну освіту» від 
11.07.01. № 2628-Ш

упродовж
року

забезпечення:
діяльності дошкільних навчальних закладів; 
нормативно-правового регулювання 
відносин в системі дошкільної освіти. 
Внесено зміни до Закон України «Про 
дошкільну освіту» від 05.09.2017 р. щодо 
створення корпоративних закладів 
дошкільної освіти на умовах державно
приватного партнерства.

виконано

327. Про підведення підсумків Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних 
закладів

упродовж
року

відповідно до наказу МОН від 11.04.2017 № 
580 проведено Всеукраїнські конкурси 
фахової майстерності серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти з 
професій: «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування», 
«Кондитер», «Перукар», «Флорист», 
«Маляр».

30 переможцям конкурсів призначено 
стипендій Президента України (наказ МОН 
від 14.07.2017 №1034).

виконано
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328. Про затвердження державних стандартів 
професійно-технічної освіти з конкретних 
професій

упродовж
року

затверджено 61 освітніх стандарт 
професійної (професійно-технічної) освіти з 
конкретних професій (накази МОН від 
13.11.2017 № 1485, від 22.12.2017 № 1651, 
від 27.12.2017 № 1691)

виконано

329. Про обсяги державного замовлення на 
професійну підготовку робітничих кадрів 
у 2017 році

упродовж
року

наказ МОН від 22.11.2017 № 1519 «Про 
затвердження обсягів державного 
замовлення у 2017 році».

виконано

330. Про удосконалення мережі 
підпорядкованих МОН державних 
професійно-технічних навчальних закладів 
відповідно до потреб економіки та 
регіональних ринків праці;

упродовж
року

реорганізовано 48 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, з них 
припинено 27 закладів освіти шляхом 
приєднання їх до більш потужних.

виконано.

331. Про склад експертної кадрової комісії з 
розгляду питань діяльності керівників 
навчальних закладів, установ професійно- 
технічної та позашкільної освіти, що 
підпорядковані Міністерству освіти і 
науки;

упродовж
року

внесено зміни до складу експертної кадрової 
комісії з розгляду питань діяльності 
керівників навчальних закладів, установ 
професійно-технічної та позашкільної 
освіти, що підпорядковані Міністерству 
освіти і науки (наказ МОН від 07.06.2017 
№ 802).

виконано.

332. Про проведення дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня на базі професійно-технічних 
навчальних закладів та установ 
професійно-технічної освіти

упродовж
року

дослідно-експериментальна робота 
всеукраїнського рівня проводиться на базі 
11 закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти, де здійснюється апробація 
нових педагогічних технологій

постійно виконується.

333. Про затвердження установчих документів 
професійно-технічних навчальних 
закладів;

постійно підготовлено 187 наказів МОН про 
затвердження статутів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти.

постійно виконується.
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334. Після прийняття Закону України «Про 
освіту» участь у межах компетенції у 
розробленні проектів законів України 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну 
освіту»

у визначені 
строки

визначення (закріплення) у зазначених 
законодавчих актах функцій та повноважень 
Державної інспекції навчальних закладів 
України щодо забезпечення підвищення 
рівня якості освітніх послуг, що надаються 
навчальними закладами.

Розроблено та запропоновано до проектів 
законів України «Про професійну освіту», 
«Про дошкільну освіту» зміни та доповнення 
у частині компетенції Державної служби 
якості освіти України.
Напрацьовано також відповідні пропозиції до 
проектів законів «Про загальну середню 
освіту» та «Про позашкільну освіту», які 
будуть подані МОН у І кварталі 2018 року.

виконано.

335. Участь у підготовці матеріалів до проекту 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік» у частині 
фінансування наукової та науково- 
технічної діяльності

за
необхідності 

(квітень - 
вересень)

взято участь у підготовці матеріалів до 
проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» у частині 
фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності

виконано.

336. Про призначення державних стипендій 
видатним діячам науки;

січень,
липень

Президентом України підписані 
підготовлені МОН за результатами 
конкурсного відбору Укази «Про 
призначення державних стипендій видатним 
діячам науки» від 24.07.2017 № 189 та від 
11.12.2017 № 358

виконано.

337. Про призначення довічних державних 
стипендій видатним діячам науки;

січень,
липень

Президентом України підписано 
підготовлений МОН за результатами 
конкурсного відбору Указ «Про 
призначення довічних державних 
стипендій видатним діячам науки» від 
26.07.2017 № 199. Другий проект Указу 
«Про призначення довічної державної 
стипендії видатному діячеві науки» 
знаходиться на підписі Президента України

виконано.
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338. . «Про призначення стипендій Президента 
України переможцям VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка»

грудень указ Президента України № 410 від 
8.12.2017 «Про призначення стипендій 
Президента України переможцям XVII 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка»

виконано

339. «Про призначення стипендій імені Тараса 
Шевченка учням загальноосвітніх 
навчальних закладів»

липень підготовлено проект Указу Президента 
«Про призначення стипендій імені Тараса 
Шевченка учням загальноосвітніх 
навчальних закладів», знаходиться на 
погодженні в Мінюсті.

виконання триває

340. «Про перелік жестів дактильно-жестової 
мови, рекомендованих для обов’язкового 
вивчення, і переліку фахівців та 
спеціалістів органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування і 
суб’єктів надання соціальних послуг, які 
повинні знати зазначені жести»

січень-
лютий

підготовлено проект постанови «Перелік 
жестів дактильно-жестової мови, 
рекомендованих для обов’язкового 
вивчення, і переліку фахівців та спеціалістів 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування і суб’єктів надання 
соціальних послуг, які повинні знати 
зазначені жести»

виконання триває

341. Про затвердження Порядку присудження 
наукових ступенів

травень подання до Кабінету Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів 
України

перенесено на 2018 рік 
у зв’язку з

відтермінуванням початку 
роботи НАЗЯВО

342. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про Порядок визначення 
нормативів матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення вищих 
навчальних закладів”

грудень підвищення ефективності використання 
бюджетних асигнувань Лист до КМУ від 
19.12.17 №1/10-3523 про зняття з контролю 
(ВРУ 7 грудня 2017 року прийняла Закон 
України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України», яким вперше передбачено 
запровадження формульного розподілу 
видатків державного бюджету між вищими 
навчальними закладами. Проект рішення 
Уряду доцільно розробляти після набрання 
чинності вищезазначеним ЗУ)

знято з контролю
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343. Проект постанови Кабінету Міністрів України 
“Про запровадження Методики нормативного 
фінансування вищих навчальних закладів”

лютий підвищення ефективності використання 
бюджетних асигнувань. Лист до КМУ від 
19.12.17 №1/10-3523 про зняття з контролю 
(ВРУ 7 грудня 2017 року прийняла Закон 
України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України», яким вперше 
передбачено запровадження формульного 
розподілу видатків державного бюджету 
між вищими навчальними закладами. 
Проект рішення Уряду доцільно розробляти 
після набрання чинності вищезазначеним 
ЗУ)

знято з контролю

344. Проект постанови Кабінету Міністрів України 
“Про розміри академічної та соціальної 
стипендій, порядок їх призначення та виплат”

лютий підвищення ефективності використання 
бюджетних асигнувань. Прийнята постанова 
КМУ від 8 листопада 2017 року № 918 «Деякі 
питання виплати стипендій у державних та 
комунальних навчальних закладах, наукових 
установах»

виконано

345. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до пункту 2 
Положення про освітній округ»

квітень з прийняттям акта буде вдосконалено 
поняття «опорного закладу» та розширені 
можливості його філій у сфері дошкільної 
освіти. Постанова КМУ від 19.04.2017 р. № 
289 «Про внесення змін до пункту 2 
Положення про освітній округ»

виконано

346. Затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності 
закладами освіти у новій редакції

квітень подання до Кабінету Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів 
України

виконується

347. «Про затвердження державного стандарту 
початкової загальної освіти»

травень-
червень

проект Державного стандарту початкової 
освіти доопрацьовується

виконано частково

348. «Про затвердження Державного стандарту 
початкової загальної освіти»

травень-
червень

розроблений проект Державного стандарту 
та подано до для затвердження до КМУ

перенесено виконання 
на І квартал 2018 року
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349. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 
2000 р. № 646» щодо обліку дітей 
шкільного віку та учнів

вересень розроблено проект постанови КМУ № 684 
від 13.09.2017 «Про затвердження Порядку 
ведення
обліку дітей шкільного віку та учнів»

виконано
Постанова КМУ № 684 від 

13.09.2017 «Про 
затвердження Порядку 

ведення
обліку дітей шкільного 

віку та учнів»
350. Внесення змін до Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)

червень подання до Кабінету Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів 
України

виконується

351. Внести на розгляд КМУ проект постанови 
Кабінету Міністрів України щодо внесення 
змін до Порядку укладання державними 
підприємствами, установами, 
організаціями, господарськими 
товариствами, у статутному капіталі яких 
частка держави становить 50 відсотків, 
договорів про спільну діяльність, 
договорів комісії, доручення та управління 
майном, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 
2012 р. № 296, в частині 
нерозповсюдження на наукові установи та 
вищі навчальні заклади

листопад в проекті Закону України «Про підтримку та 
розвиток інноваційної діяльності», який 
схвалено на Урядовому комітеті, 
передбачені положення про спрощення 
укладання державними підприємствами, 
установами, організаціями господарськими 
товариствами договорів про спільну 
діяльність.

виконується
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352. Участь у межах компетенції у розробленні 
підзаконних нормативно-правових актів 
щодо реалізації норм прийнятих законів 
України «Про освіту» (нова редакція) та 
«Про професійну освіту»

у визначені 
строки

визначення (закріплення) у зазначених 
законодавчих актах функцій та повноважень 
Державної інспекції навчальних закладів 
України щодо забезпечення підвищення 
рівня якості освітніх послуг, що надаються 
навчальними закладами. Відповідно до 
Плану заходів Державної інспекції 
навчальних закладів з реалізації Закону 
України від 5 вересня 2017 року № 2145- 
VIII «Про освіту» у І півріччі 2018 року 
мають бути підготовлені та подані МОН 
проекти наказів про затвердження:

- Порядку проведення інституційного 
аудиту закладів загальної середньої освіти;

- Порядку проведення експертизи освітніх 
програм закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти (крім типових і тих, що 
розроблені на основі типових);
- Порядку акредитації громадських фахових 
об’єднань, інших юридичних осіб, що 
здійснюють незалежне оцінювання якості 
освіти та освітньої діяльності закладів 
дошкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та 
позашкільної освіти.

робота триває

353. Підготувати проект постанови КМУ «Про 
затвердження Положення про 
дослідницький університет та критерії, що 
включають показники, приведені до 
кількості науково-педагогічних і наукових 
працівників вищого навчального закладу»

ІІ квартал розроблено проект Положення про 
дослідницький університет та критерії, що 
включають показники, приведені до 
кількості науково-педагогічних і наукових 
працівників вищого навчального закладу

виконується

354. Підготувати проект постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку та критеріїв, за 
якими здійснюється надання вищому 
навчальному закладу статусу 
національного»

ІІ квартал постанова КМУ від 22.11.2017 № 912 «Про 
затвердження Порядку та критеріїв, за 
якими здійснюється надання вищому 
навчальному закладу статусу 
національного»

виконано
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355. Про внесення змін до пункту 12 додатка до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
11 жовтня 2016 р. № 710

II квартал проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до пункту 12 
додатка до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 р. № 710» 
стосовно відміни заборони на розроблення 
державної цільової програми, пов’язаної з 
прогнозуванням науково-технічного та 
інноваційного розвитку в Україні, двічі 
подавався на розгляд Кабінету Міністрів 
України (листи МОН від 13.07.2017 № 1/10- 
1938 та від 11.09.2017 № 1/10-2460). Проект 
акта двічі повернуто Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України для проведення 
узгоджувальних процедур з Мінфіном, яким 
повернуто проект акта без погодження у 
порушення регламентних вимог.
Усі можливі заходи для врегулювання 
питання на рівні МОН вичерпано, про що 
листом від 18.12.2017 № 1/10-3508 
поінформовано Міністра Кабінету 
Міністрів України Саєнка О. Крім того, у 
вказаному листі МОН звернулося з 
проханням посприяти позитивному 
вирішенню питання, що стосується стану 
погодження Мінфіном окремих актів 
Кабінету Міністрів України, розробником 
яких є Міністерство, у тому числі і стосовно 
зазначеного вище проекту постанови

виконується

356. Підготувати проект постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку та спеціальностей, 
за якими може здійснюватися атестація 
осіб, які здобувають ступінь магістра, у 
формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту»

Ш квартал розроблено та розміщено на сайті для 
громадського обговорення проект 
постанови КМУ «Про затвердження 
Порядку та спеціальностей, за якими може 
здійснюватися атестація осіб, які 
здобувають ступінь магістра, у формі 
єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту»

виконується
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357. Про державне замовлення на науково- 
технічні (експериментальні) розробки та 
науково-технічну продукцію у 2017 році

І півріччя прийнято розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 
669-р «Про затвердження переліку 
найважливіших науково-технічних 
(експериментальних) розробок за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки в рамках виконання державного 
замовлення на найважливіші науково- 
технічні (експериментальні) розробки та 
науково-технічну продукцію у 2017-2018 
роках».
Укладено за результатами проведених 
процедур публічних закупівель 31 договір 
на виконання державного замовлення

виконано.

358. Про затвердження Положення про 
Національний фонд досліджень України

у місячний 
строк після 
отримання 
проекту 

Положення від 
Наукового 
комітету 

Національної 
ради України з 

питань
розвитку науки 

і технологій

30.11.2017 отримано від Наукового комітету 
Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про 
утворення Національного фонду досліджень 
України» (лист Наукового комітету від
29.11.2017 № 007/1/22). На виконання 
доручення Віце-прем’єр-міністра України 
В. Кириленка від 04.12.2017 № 48542/1/1-17 
проект постанови опрацьовано МОН, 
Мінфіном, Мінекномрозвитку, Мін’юстом 
та НАН України. Висловлені зазначеними 
органами зауваження та пропозиції до 
проекту акта зведено у єдину порівняльну 
таблицю для її направлення 22 грудня 2017 
року листом на розробника -  Наукового 
комітету Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій для 
доопрацювання проекту акта.
Ураховуючи зазначене, завдання перенесено 
до плану роботи МОН на 2018 рік

виконується
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359. «Про затвердження Порядку погодження 
трансферу та реєстрації технологій, що 
експортуватиметься»;
«Про затвердження Порядку реєстрації 
технологій, створених або придбаних 
підприємствами, установами та 
організаціями»;
«Про затвердження Порядку погодження 
закупівлі технологій, придбання яких 
передбачається за бюджетні кошти»;
«Про затвердження Порядку надання 
субсидій для створення 
високотехнологічних виробництв»;
«Про забезпечення державної підтримки 
патентування вітчизняних винаходів за 
кордоном»

в 2-місячний 
термін після 
прийняття 

Закону 
України «Про 
внесення змін 

до деяких 
законів 

України щодо 
врегулювання 
деяких питань 

та
стимулювання 
діяльності у 

сфері 
трансферу 

технологій»

після прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання деяких питань та 
стимулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій».

виконується

360. Про затвердження Положення про 
Міжвідомчу раду з координації 
фундаментальних і прикладних 
досліджень в Україні та її склад

двомісячний 
термін після 
затвердження 
персональног 

о складу 
Національної 
ради з питань 

розвитку 
науки і 

технологій

розроблено проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Питання Міжвідомчої 
ради з координації фундаментальних і 
прикладних досліджень в Україні», який 
готується для подання на погодження до 
НАН України, національних академій наук 
та заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади

виконується

361. «Про визначення засад створення та 
функціонування технологічних платформ і 
кластерів»

в 3-місячний 
термін після 
прийняття 

Закону
України щодо 
внесення змін 

до Закону 
України «Про 
інноваційну 
діяльність»

після прийняття Закону України «Про 
підтримку та розвиток інноваційної 
діяльності».

виконується
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362. Про затвердження Порядку конкурсного 
відбору та фінансування Національним 
фондом досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і розробок

у 3-місячний 
строк після 
отримання 

проекту 
Порядку від 

наукової ради 
Національного 

фонду 
досліджень 

України

відповідно до частини сьомої статті 49 
Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» Порядок конкурсного 
відбору та фінансування Національним 
фондом досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і розробок 
розробляється Науковою радою 
Національного фонду досліджень України, 
погоджується Наглядовою радою 
Національного фонду досліджень України 
та затверджується Кабінетом Міністрів 
України

завдання перенесено до 
плану роботи МОН на 

2018 рік.
Станом на 27.12.2017 
проект Порядку від 

розробника -  Наукової 
ради Національного фонду 

досліджень України на 
адресу МОН не надходив

363. Про затвердження Положення про 
атестацію наукових працівників

після створення 
Національної 

ради України з 
питань

розвитку науки 
і технологій

станом на 27.12.2017 проект Положення про 
атестацію наукових працівників, який мав 
бути розроблений Національною радою 
України з питань розвитку науки і технологій, 
до МОН не надходив

не виконано

364. Про внесення змін до Положення про 
навчальний центр при кримінально- 
виконавчій установі закритого типу

упродовж
року

внесено зміни до Положення про 
навчальний центр при кримінально- 
виконавчій установі закритого типу 
(спільний наказ Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства юстиції України від 
03.07.2017 № 965/2076/5 «Про затвердження 
Змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства юстиції України від 
19 грудня 2013 року № 1794/2691/5», 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 17 липня 2017 р. за № 869/30737

виконано

365. Про затвердження Положення про 
професійно-технічне училище при 
спеціальній виховній установі

упродовж
року

підготовлено проект спільного наказу 
Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Положення про професійно- 
технічне училище при спеціальній виховній 
установі» та надіслано на погодження до 
Міністерства юстиції України

виконано
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366. Щодо удосконалення організаційних форм 
проведення Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)» за участі центральних 
органів виконавчої влади

лютий розроблено проект постанови Кабінету 
Міністрів України
«Про деякі питання дитячо-юнацького 
військово-патріотичного виховання»

виконано

367. Про присудження Премії Кабінету 
Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій (на 
підставі пропозицій Комітету з 
присудження Премії, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 
1 серпня 2012 р. №701)

травня розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2017 р. № 297-р 
присуджено Премію Кабінету Міністрів 
України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій за 2016 рік 
авторським колективам чотирьох робіт до 
Дня науки

виконано.

368. Про затвердження складу Національної 
ради України з питань розвитку науки і 
технологій

серпень прийнято розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2017р.
№ 520-р «Про затвердження складу 
Національної ради з питань розвитку науки і 
технологій»

виконано

369. Підготувати проект розпорядження КМУ 
«Про передачу ДП «Скрипаївське» та ДП 
«Докучаєвське» до сфери управління 
Міністерства освіти і науки»

І квартал приведення у відповідність до вимог 
законодавства. Проект розпорядження 
підготовлено та знаходиться на погодженні 
у Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України.

виконано
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370. Про затвердження складу наукової ради 
Національного фонду досліджень України

у місячний 
строк після 
отримання 
проекту 

Положення від 
Наукового 
комітету 

Національної 
ради України з 

питань
розвитку науки 

і технологій

відповідно до частини першої статті 54 
Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» кількісний та 
персональний склад наукової ради 
Національного фонду досліджень України 
формується наглядовою радою фонду, 
функції якої виконує Науковий комітет 
Національної раду України з питань 
розвитку науки і технологій.
Крім того, членів Наукової ради 
Національного фонду досліджень України 
затверджує Кабінет Міністрів України за 
пропозицією Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій

завдання перенесено до 
Плану робіт на 2018 рік 

Станом на 27.12.2017 
пропозицій щодо 

персонального складу 
наукової ради 

Національного фонду 
досліджень України на 

адресу МОН не надходило.

371. Розроблення та внесення в установленому 
порядку проекту Положення про 
післядипломну освіту у сфері вищої освіти

впродовж 3 -х 
місяців після 
прийняття 

Закону України 
«Про освіту»

у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
освіту» уточнено завдання, а саме: 
розробка проекту Закону України «Про 
освіту дорослих (строк -  2018); 
розробка Положення про підвищення 
кваліфікації педагогічної і науково- 
педагогічних працівників (строк - 2018)

виконується

372. «Про затвердження складу експертів для 
здійснення експертизи електронних версій 
кожного проекту підручника, поданого на 
конкурсний проектів підручників для 
учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів»

грудень наказ МОН від 30.12.2016 № 1699 «Про 
затвердження складу експертів для 
здійснення експертизи електронних версій 
кожного проекту підручника, поданого на 
конкурсний проектів підручників для учнів 
9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів»

виконано

373. Підготувати проект наказу МОН «Про 
затвердження Положення про студентські 
(учнівські) квитки державного зразка» - 
нова редакція

січень розроблено проект наказу МОН «Про 
затвердження Положення про студентські 
(учнівські) квитки державного зразка»

не виконано
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374. Про затвердження складу експертів для 
здійснення експертизи електронних версій 
кожного проекту підручника, поданого на 
конкурс проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів

січень створено та затверджено склад експертів виконано

375. Про затвердження орієнтовних вимог до 
змісту атестаційних завдань державної 
підсумкової атестації учнів(вихованців) 
загальноосвітніх навчальних закладів

березень розроблено Орієнтовні вимоги до змісту 
атестаційних завдань для проведення ДПА у 
2017/2018 н.р. та направлено до виконання 
до закладів освіти

виконано
Лист МОН від 13.03.2017 

№1/9-149

376. «Порядок проведення конкурсу з відбору 
представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання 
Програми «Горизонт -  2020»

червень Наказом МОН від 23.06.2017 № 919 
(зареєстровано в Мін’юсті 19.07.2017 р. за 
№ 876/30744) затверджено Порядок 
проведення конкурсу з відбору 
представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання 
Рамкової програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020»«

виконано

377. Внесення змін до постанови КМУ №136 
від 26 лютого 1993 р. «Про навчання 
іноземних студентів»

січень актуалізація положень виконується

378. Підготовка наказу «Про розподіл 
державних стипендій для навчання 
іноземних громадян у ВНЗ України». 
Підготовка наказу «Про порядок розподілу 
стипендій, що надаються громадянам 
України відповідно до міжнародних угод у 
сфері освіти»

січень були внесені зміни до Положення про 
порядок реалізації права на академічну 
мобільність. Проект постанови КМУ про 
внесення змін до Положення розміщено на 
сайті МОН для громадського обговорення

виконується

379. Реєстрація у Мін’юсті наказу МОН «Про 
затвердження Положення про 
національний контактний пункт Рамкової 
Програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт - 2020»

червень наказ МОН від 23.06.2017 № 919 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу 
з відбору представників та експертів до 
комітетів, відповідальних за моніторинг 
виконання Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»« зареєстровано в 
Мін’юсті 19.07.2017 р. за № 876/30744

виконано
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380. Про затвердження та введення в дію 
структури та штатного розпису 
Міністерства та внесення змін до цих 
документів

січень-
грудень

затверджено структуру та штатний розпис виконано

381. Про графік відпусток працівників апарату 
Міністерства на 2017 рік

січень - 
грудень

дотримано графіку відпусток виконано

382. Проекту наказу МОН України “Про 
затвердження паспортів бюджетних програм 
на 2017 рік

лютий забезпечення програмно-цільового 
використання бюджетних коштів, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2017 рік

прийнято спільні з Мінфіном 
накази щодо затвердження 

паспортів бюджетних 
програм

383. «Про проведення третього (заключного) 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року -  2017»

лютий наказ МОН від 15.02.2017 № 238 «Про 
проведення третього (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  
2017»

виконано

384. «Про проведення IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів та фінального етапу турнірів у 
2016/2017 навчальному році»

березень накази МОН від 12.02.2017№ 290, від 
13.03.2017 № 365, від 13.03.2017 № 393

виконано

385. Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії наук 
України, Вищої атестаційної комісії 
України від 30 вересня 2004 року № 
768/431/547

серпень підготовка наказу МОН та подання його на 
державну реєстрацію до Мін’юсту

виконано
наказ МОН від 26.06.2017 
№ 931/351 зареєстровано в 

Мін’юсті 10.07.2017 за 
№ 836/30704

386. Про внесення змін до Положення про 
екстернат у загальноосвітніх навчальних 
закладах

березень розширення можливостей осіб з окупованих 
та неконтрольованих територій для здобуття 
загальної середньої освіти

виконано.
Наказ МОН №369 
13.03.2017 «Про 

затвердження Положення 
про екстернат у 

загальноосвітніх 
навчальних закладах»

387. Підготовка наказу «Про координацію в 
МОН міжнародної допомоги».
Реєстрація у Мін’юсті наказу МОН «Про 
затвердження Положення про 
національний контактний пункт»

лютий - 
березень

створено Координаційну раду з міжнародної 
підтримки реформ при Міністерстві освіти і 
науки України

виконано
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388. Про результати конкурсного відбору 
представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання 
Рамкової програми ЄС «Г оризонт -  2020»

березень визначено представників та експертів до 
низки програмних комітетів, за рештою 
вакансій відбувається підведення підсумків 
проведення додаткового конкурсу.

виконується

389. Про надання підручникам грифу 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України»

березень створено та затверджено на колегії перелік 
підручників для 9 класу з грифом 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України»

виконано

390. «Про надання підручникам грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України»

березень рішення колегії МОН від 13.03.2017 № 2/3- 
19, наказ МОН від 20.03.2017 № 417 «Про 
надання підручникам грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України»

виконано

391. «Про надання грифів Міністерства освіти і 
науки України навчальній літературі для 
дітей з особливими освітніми потребами»

березень наказ МОН від 04.04.2017 № 526 «Про 
надання грифів Міністерства освіти і науки 
України навчальній літературі для дітей з 
особливими освітніми потребами»

виконано

392. «Про затвердження Типового переліку 
обов’язкового обладнання, навчально- 
наочних посібників та іграшок в 
дошкільних закладах»

грудень наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про 
затвердження Примірного переліку ігрового 
та навчально-дидактичного обладнання для 
закладів дошкільної освіти»

виконано

393. «Про організацію Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних 
закладів з робітничих професій у 2016
2017 навчальному році»

квітень наказ МОН від 11.04.2017 № 580 «Про 
організацію Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів з 
робітничих професій у 2016-2017 
навчальному році»

виконано

394. «Про видання навчальної літератури для 
дітей з особливими потребами»

квітень наказ МОН від 04.04.2017 № 526 «Про 
надання грифів Міністерства освіти і науки 
України навчальній літературі для дітей з 
особливими освітніми потребами»

виконано

395. «Про затвердження переліку засобів 
навчання та обладнання для кабінетів 
початкової школи»

липень орієнтовний перелік засобів навчання в 
початковій школі затверджено наказом 
МОН від 13.07.2017 № 1021

виконано
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396. «Про підсумки ХVІ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості»

квітень наказ МОН від 13.04.2017 № 591 «Про 
підсумки 4-го (підсумкового) етапу ХУГ 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості»

виконано

397. Про звірку особових справ та трудових 
книжок

квітень дотримано вимоги чинного законодавства виконано

398. «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських Інтернет-олімпіад з навчальних 
предметів у 2017/2018 навчальному році»

червень наказ МОН від 13.06.2017 № 841 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських 
Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, 
біології, географії, економіки, інформатики, 
інформаційних технологій у 2017/2018 
навчальному році»

виконано

399. «Про проведення Всеукраїнських 
студентських олімпіад та конкурсів серед 
студентів ВНЗ І-ІІ р.а.»

червень наказ МОН від 19.06.2017 № 869 «Про 
проведення Всеукраїнських студентських 
олімпіад та конкурсів серед студентів ВНЗ 
І-ІІ р.а.»

виконано

400. «Про проведення конкурсних відбірково- 
тренувальних зборів до міжнародних 
учнівських олімпіад 2017 року»

квітень - 
червень

накази МОН:
від 13.04.2017 № 596 «Про проведення 
конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів до складу команд учнів України 
для участі у міжнародних учнівських 
олімпіадах 2017 року»; 
від 24.05.2017 № 736 «Про проведення 
весняних конкурсних відбірково- 
тренувальних зборів з формування та 
підготовки команди учнів України для 
участі у міжнародній учнівській олімпіаді з 
географії 2017 року»; 
від 01.06.2017 № 782 «Про проведення 
конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
з формування та підготовки команди учнів 
України для участі у міжнародній 
учнівській олімпіаді з астрономії 2017 року»

виконано
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401. «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнську військово-патріотичну гру 
«Джура»

травень удосконалення організаційних засад гри 
враховано у проекті постанови Кабінету 
Міністрів України «Про деякі питання 
дитячо-юнацького військово-патріотичного 
виховання»

виконано

402. Орієнтовний перелік рекомендованого 
обладнання, навчально-наочних посібників 
та іграшок у дошкільних навчальних 
закладах»

грудень унормування комплектування предметного 
середовища у дошкільному навчальному 
закладі відповідно віку дітей, санітарно- 
гігієнічних, педагогічних, естетичних вимог

виконано. 
Примірний перелік 

затверджено наказом МОН 
від 19.12.2017 № 1633

403. Про затвердження переліку підручників 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, що можуть видаватися за кошти 
державного бюджету

травень затверджено перелік підручників для 9 
класу загальноосвітніх навчальних закладів

виконано

404. Про видання підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів

травень підготовлено наказ виконано

405. «Про результати третього (заключного) 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року -  2017»

травень наказ МОН від 17.05.2017 № 707 «Про 
результати третього (заключного) туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  
2017»

виконано

406. «Про підсумки проведення VII 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка»

травень наказ МОН від 04.04.2017 № 529 «Про 
нагородження переможців VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка»

виконано

407. «Про затвердження переліку підручників 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, що можуть видаватися за кошти 
державного бюджету»

травень наказ МОН від 04.05.2017 № 670 «Про 
видання підручників для учнів 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів за кошти 
державного бюджету у 2017 році»

виконано

408. «Про видання підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів»

травень наказ МОН від 04.05.2017 № 670 «Про 
видання підручників для учнів 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів за кошти 
державного бюджету у 2017 році»

виконано

409. «Про внесення змін до Положення про 
психологічну службу системи освіти 
України», затвердженого наказом МОН від 
03.05.99 зі змінами

травень удосконалення діяльності психологічної 
служби системи освіти

розроблено проект 
положення
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410. «Про результати Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів 2016/2017 
навчального року»

травень наказ МОН від 31.05.2017 № 770 «Про 
результати проведення ІУ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2016/2017 н.р.»

виконано

411. Підготувати проект наказу МОН «Про 
затвердження складу конкурсної комісії з 
відбору виконавців державного 
замовлення»

червень наказ МОН від 13.06.2017 № 843 «Про 
затвердження складу конкурсної комісії з 
відбору виконавців державного замовлення 
на підготовку здобувачів вищої освіти та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів у 2017 році»

виконано

412. Підготувати наказ про організацію роботи 
приймальні громадян та консультативного 
телефону МОН «Вступна кампанія 2016 
року»

червень наказ МОН від 26.06.2017 № 930 «Про 
організацію роботи Приймальні громадян та 
консультативних телефонів МОН «Вступна 
кампанія 2017 року»

виконано

413. «Про затвердження персонального складу 
та відрядження команд України для участі 
у міжнародних учнівських олімпіадах у 
2017 році»

травень - 
червень

наказ МОН від 09.06. 2017 № 830 «Про участь 
команд України у міжнародних учнівських 
олімпіадах з хімії, математики, фізики, біології, 
інформатики у 2017 році»

виконано

414. «Про підведення підсумків ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України»

травень-
червень

оприлюднення підсумків Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН академії наук 
України

виконано

415. Про затвердження Інструкції з діловодства 
у загальноосвітніх навчальних закладах

червень - перенесено на наступний 
рік

416. «Про внесення змін до наказу МОН від 
07.09.2000 № 439«

червень це питання доручено до виконання 
Інституту модернізації змісту освіти.

це питання доручено до 
виконання Інституту 

модернізації змісту освіти.
417. Підготовка проекту наказу МОН «Про 

затвердження Концепції розвитку 
педагогічної освіти»

червень Розроблено та розміщено на сайті для 
громадського обговорення проект Концепції 
розвитку педагогічної освіти

виконується
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418. Підготувати проект наказу МОН «Про 
затвердження обсягу державного 
замовлення на підготовку та випуск 
фахівців з вищою освітою у 2017 році для 
вищих навчальних закладів, 
підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України»

листопад наказ МОН від 21.07.2017 № 1076 «Про 
затвердження обсягу державного 
замовлення на підготовку та випуск 
фахівців з вищою освітою у 2017 році для 
вищих навчальних закладів, 
підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України»;
наказ МОН він 22.11.2017 № 1519 «Про 
затвердження обсягу державного 
замовлення у 2017 році»

виконано

419. «Про результати ІІІ всеукраїнського етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 
бібліотека -  2017»

червень наказ МОН від 27.06.2017 № 939 «Про 
результати 3-го (всеукраїнського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 
бібліотека -  2017»

виконано

420. «Про підсумки VII Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, що проводився для учнів і 
студентів з числа українців, які 
проживають за межами України»

червень наказ МОН від 04.04. 2017 № 529 «Про 
нагородження переможців VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка»

виконано

421. «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2018»

червень наказ МОН від 19.06.2017 № 866 «Про 
всеукраїнський конкурс «Учитель року -  
2018»

виконано

422. «Про підсумки Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 
у 2016-2017 навчальному році»

червень наказ МОН від 22.06.2017 «Про підсумки III 
етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів у 2016-2017 
навчальному році»

виконано

423. «Про підсумки проведення II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2016/2017 навчальному році»

липень наказ МОН від 31.07.2017 № 1098 «Про 
підсумки проведення II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади»

виконано
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424. «Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, 
гуманітарних і технічних наук у 2016/2017 
навчальному році»

липень наказ МОН від 14.07.2017 № 1038 «Про 
підсумки проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, гуманітарних і технічних 
наук у 2016/2017 навчальному році»

виконано

425. «Про призначення стипендій Президента 
України переможцям Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних 
закладів у 2016-2017 навчальному році»

липень-
серпень

наказ МОН від 14.07.2017 № 1034 «Про 
призначення стипендій Президента України 
переможцям Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 
у 2016-2017 навчальному році»

виконано

426. «Про призначення стипендій Кабінету 
Міністрів України переможцям 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови і літератури 2016/2017 
н.р.»

серпень наказ МОН від 23.06.2017 № 915 «Про 
призначення стипендій Кабінету Міністрів 
України»

виконано

427. «Про підсумки проведення Міжнародного 
конкурсу «Найкращий учитель української 
мови за кордоном» у 2016/2017 
навчальному році»

серпень наказ МОН від 14.06.2017 № 860 «Про 
підсумки ІІІ Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель української мови за 
кордоном» у 2016/2017 навчальному році»

виконано

428. Про підсумки проведення Міжнародного 
конкурсу «Найкращий вчитель української 
мови за кордоном» у 2016/ 2017 
навчальному році»

серпень підготовлено наказ виконано
наказ МОН № 860 від 

14.06.2017

429. «Про проведення у 2017/2018 навчальному 
році Всеукраїнської військово- 
патріотичної гри «Джура»

серпень підготувати проект наказу МОН з 
організації заходів гри на виконання 
підпункту 2 пункту 3 У казу Президента 
України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи 
щодо поліпшення національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді»

виконано 
наказ МОН 

від 18.09.2017 
№ 1278
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430. «Про призначення стипендій Президента 
України переможцям Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів і Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України 
2016/2017 навчального року»

серпень-
жовтень

наказ МОН від 13.10.2017 N° 1399 «Про 
призначення стипендій Президента України 
переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України 2016/2017 
навчального року»

виконано

431. «Про призначення стипендій Президента 
України переможцям VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка»

серпень,
листопад

підготовлено наказу МОН від 20.12.2017 
№1670 «Про виплату стипендій Президента 
України переможцям VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка»

виконано

432. Затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань

вересень підготовка наказу МОН та подання його на 
державну реєстрацію до Мін’юсту

виконується

433. Про завершення дослідно- 
експериментальної роботи 
Всеукраїнського рівня за темою « 
Створення дидактико-методичної системи 
розвитку дитячої творчості у межах 
навчально-виховного процесу дошкільного 
та загального навчального закладу» (наказ 
МОН від 25.05.2011 №472)

вересень підготовлено наказ виконано

434. Про проведення державної підсумкової 
атестації учнів(вихованців) 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
2017/2018 н/р.

вересень підготовлено наказ МОН про проведення 
ДПА у 2017/2018 н.р.

виконано.
Лист МОН від 13.03.2017 
№ 1/9-149

435. «Про підведення підсумків 
Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 
фахової майстерності серед студентів ВНЗ 
І-ІІ р.а.»

вересень - 
жовтень

наказ МОН № 1435 від 31.10.2017 «Про 
підведення підсумків Всеукраїнських 
олімпіад та конкурсів фахової майстерності 
серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.»

виконано
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436. «Про продовження строку виплати 
стипендій Президента України призерам 
міжнародних учнівських олімпіад 
2016 року за особливі успіхи у навчанні»

вересень - 
жовтень

наказ МОН від 23.10.2017 № 1405 «Про 
продовження строку виплати стипендій 
Президента України призерам міжнародних 
учнівських олімпіад з навчальних предметів 
2016 року за особливі заслуги у навчанні»

виконано

437. «Про проведення фінальних етапів 
Всеукраїнських учнівських турнірів юних 
хіміків, біологів, математиків імені 
професора М.Й. Ядренка, географів, 
економістів, правознавців, інформатиків, 
винахідників та раціоналізаторів, юних 
фізиків»

вересень - 
жовтень

наказ МОН від 13.10.2017 № 1376 «Про 
проведення фінальних етапів 
Всеукраїнських учнівських турнірів юних 
географів, хіміків, математиків імені 
професора М. Й. Ядренка, економістів, 
правознавців, винахідників і 
раціоналізаторів, інформатиків, біологів, 
фізиків у 2017/2018 навчальному році»

виконано

438. Про наукову, педагогічну та науково- 
педагогічну діяльність працівників 
Міністерства

вересень - 
жовтень

дотримано вимоги чинного законодавства виконано

439. «Про призначення стипендій Президента 
України учасникам і призерам 
міжнародних учнівських олімпіад 
2017 року»

вересень - 
листопад

накази МОН від 27.09.2017 № 1311 «Про 
призначення стипендій Президента України 
учасникам та призерам міжнародних 
учнівських олімпіад з хімії, математики, 
фізики, біології, інформатики 2017 року», 
від 12.10.2017 № 1371 «Про призначення 
стипендій Президента України учасникам та 
призеру міжнародної учнівської олімпіади з 
географії 2017 року»

виконано

440. «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів підручників 
для учнів початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів»

жовтень наказ, Положення про конкурсний відбір 
проектів підручників для учнів початкової 
школи загальноосвітніх навчальних закладів

перенесено 
на січень 2018

441. «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів підручників 
для учнів 10 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів»

жовтень наказ, Положення про конкурсний відбір 
проектів підручників для учнів 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів

перенесено 
на січень 2018
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442. «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт студентів з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук у 2017/2018 навчальному році»

жовтень наказ МОН від 10.10.2017 № 1364 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт студентів з природничих, 
технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 
навчальному році»

виконано

443. Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів підручників 
для учнів початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів

жовтень підготовлено проект положення термін виконання 
подовжено

444. Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів підручників 
для 10 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів

жовтень підготовлено проект положення термін виконання 
подовжено

445. «Про проведення II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2017/2018 
навчального року»

листопад наказ МОН від 06.12.2017 № 1572 «Про 
проведення II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2017/2018 
навчального року»

виконано

446. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році»

листопад проект наказу МОН «Про підсумки 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи 
освіти у 2017 році» знаходиться на візуванні 
в МОН

виконано частково

447. «План заходів щодо розвитку 
психологічної служби системи освіти на 
період до 2020 року»

листопад розвиток психологічної служби системи 
освіти

виконано

448. Про проведення конкурсного відбору 
проектів підручників для учнів 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів

грудень підготовлено проект наказу термін виконання 
подовжено

449. Про проведення конкурсного відбору 
проектів підручників для учнів початкової 
школи загальноосвітніх навчальних 
закладів

грудень підготовлено проект наказу термін виконання 
подовжено
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450. «Про проведення конкурсного відбору 
проектів підручників для учнів 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів»

грудень наказ МОН, конкурсний відбір проектів 
підручників

перенесено на 
січень 2018

451. «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2018 році»

грудень проект наказу МОН «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 
році» знаходиться на візуванні в МОН

виконано частково

452. Розробка Плану діяльності Міністерства 
освіти і науки України та центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через 
Міністра освіти і науки України, з 
підготовки проектів регуляторних актів на 
2018 рік

грудень план діяльності Міністерства освіти і науки 
України та центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра освіти і науки України, з 
підготовки проектів регуляторних актів на 
2018 рік, затверджено наказом МОН від 
15.12.2017 № 1626

виконано

453. «Про присвоєння та підтвердження 
почесних звань «Народний художній 
колектив» і «Зразковий художній 
колектив» у 2016/2017 навчальному році»

грудень,
червень

підтримки обдарованих і талановитих дітей 
-  вихованців дитячих творчих колективів 
загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних навчальних закладів

виконано

454. «Про проведення всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю у 
2018 році за основними напрямками 
позашкільної освіти та затвердження 
плану навчальних семінарів педагогічних 
працівників позашкільних навчальних 
закладів на 2018 рік»

грудень підтримки обдарованих і талановитих дітей, 
врегулювання строків та місць проведення 
всеукраїнських організаційно-масових 
заходів,
планування роботи з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів

виконано

455. Про визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах наукових ступенів

щомісяця підготовка наказу МОН про визнання 
здобутих в іноземних вищих навчальних 
закладах наукових ступенів і видачу 
Свідоцтва про визнання документа про 
науковий ступінь

виконано
підготовлено 6 наказів 

МОН; видано 32 Свідоцтва 
про визнання документа 

про науковий ступінь
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456. Підготувати проект наказу МОН «Про 
внесення змін до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році»

І квартал наказ МОН «Про внесення змін до Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2017 році»

виконано

457. Проект змін до наказу МОН від 24 травня 
2016 року № 560, зареєстрований в 
Мінюсті 31 травня 2016 року № 795/28925 
«Про затвердження Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-технічної 
освіти осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України»

І квартал внесені зміни наказом Міністерства освіти і 
науки України від 30 січня 2017 № 105, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 лютого 2017 року за № 
249/30117

виконано

458. Проект змін до наказу МОН від 19 травня 
2016 року № 537, зареєстрований в 
Мінюсті 30 травня 2016 року № 793/28923 
«Про затвердження Порядку проходження 
атестації для визнання здобутих 
кваліфікацій, результатів навчання та 
періодів навчання в системі вищої освіти, 
здобутих на тимчасово окупованій 
території України після 20 лютого 
2014 року»

І квартал внесені зміни наказом Міністерства освіти і 
науки України від 30 січня 2017 року № 105, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 лютого 2017 року за №
249/30117

виконано

459. Проект змін до наказ МОН від 21 червня 
2016 року № 697, зареєстрований в 
Мінюсті 01 липня 2016 року за № 
907/29037 «Про затвердження Порядку 
прийому для здобуття вищої та 
професійно-технічної освіти осіб, місцем 
проживання яких є територія проведення 
антитерористичної операції (на період її 
проведення)»

І квартал внесені зміни наказом Міністерства освіти і 
науки України від 30 січня 2017 № 105, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 лютого 2017 року за № 
249/30117

виконано

460. Зміни до наказу «Щодо форми заяви та 
погодження рішення щодо створення 
наукового парку» №138 від 23.02.2010 
року

І квартал внесені зміни до наказу «Щодо форми 
заяви та погодження рішення щодо 
створення наукового парку» №138 від 
23.02.2010 року

виконано 
(наказ МОН від 
12.01.2017№42)
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461. «Про затвердження механізму 
використання коштів, повернених за 
рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги ЄС»

І квартал укладено Грантову угоду «Зовнішні дії 
Європейського Союзу» № 2017/389126 
(грудень, 2017 р.)

виконано

462. Про визначення основних напрямів 
використання бюджетних коштів 
відповідно до міжнародних договорів 
України на 2017 рік

І квартал видано наказ МОН від 28.02.2017 р. № 329 
(зі змінами) «Про визначення основних 
напрямів використання бюджетних коштів 
відповідно до міжнародних договорів 
України на 2017 рік»

виконано

463. Внесення змін до наказу МОН №525 «Про 
затвердження форм документів про вищу 
освіту (наукові ступені) державного зразка 
та додатків до них, зразка академічної 
довідки» (із змінами, внесеними наказом 
МОН № 701 від 22.06.2016)

І квартал затвердження граматично та стилістично 
коректного перекладу форм документів на 
англійську мову

виконується

464. Підготувати проект наказу МОН «Про 
затвердження Порядку відрахування, 
переривання навчання, поновлення, 
переведення осіб, які навчаються у вищих 
навчальних закладах та надання їм 
академічної відпустки»

січень наказ МОН «Про затвердження Порядку 
відрахування, переривання навчання, 
поновлення, переведення осіб, які 
навчаються у вищих навчальних закладах 
та надання їм академічної відпустки». 
Шаров О.І.

в МОН затверджено наказ 
від 18.01.2018 р. № 54, 

який листом від 18.01.2018 
року №1/12-606 

направлено на державну 
реєстрацію до 

Міністерства юстиції 
України
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465. Про затвердження Порядку надання 
головними розпорядниками бюджетних 
коштів узагальненої звітності про стан 
використання коштів державного 
бюджету, що спрямовуються ними на 
проведення наукової і науково-технічної 
діяльності, результати інноваційної 
діяльності та у сфері трансферу технологій

IV квартал текст Порядку та його назва мають бути 
узгодженими з положеннями Порядку 
формування тематики наукових досліджень і 
науково-технічних (експериментальних) 
розробок, що фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету, проект постанови 
Кабінету Міністрів України про затвердження 
якого подано на розгляд Кабінету Міністрів 
України (лист МОН від 04.12.2017 № 1/10- 
3368). Зазначене завдання безпосередньо 
пов’язане з прийняттям проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку формування тематики 
наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що 
фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету, та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», який станом на сьогодні 
опрацьовується у СКМУ, його з відповідним 
коригуванням змісту заходу в частині назви 
Порядку.

виконання перенесено на 
2018 рік

101



102

466. Внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 20.05.2013 
№ 560 у частині приведення у 
відповідність до вимог законодавства 
уніфікованих форм актів перевірки 
навчальних закладів у зв’язку з 
прийняттям нових нормативно-правових 
актів

у визначені 
строки

зареєстрований в Міністерстві юстиції робота триває.
України наказ щодо внесення змін до наказу 
МОН від 20.05.2013 № 560, здійснення 
інспектування навчальних закладів з 
урахуванням вимог нових нормативно- 
правових актів у сфері освіти. Підготовлено 
проекти наказів Міністерства освіти і науки 
«Про затвердження уніфікованої форми акта, 
складеного за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання 
суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері вищої освіти», «Про 
затвердження уніфікованих форм актів, 
складених за результатами проведення 
планових (позапланових) заходів державного 
нагляду (контролю) щодо додержання 
суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сферах дошкільної, загальної 
середньої, професійної-технічної та 
позашкільної освіти».
Проте, у зв’язку з прийняттям Закону України 
від 05 вересня 2017 року № 2145-УПІ «Про 
освіту» запропоновані форми актів 
потребують перегляду, що буде здійснено 
після внесення змін до відповідних
спеціальних законів.___________________________________________
Взято участь у розробленні форм виконано частково.
уніфікованих актів перевірки закладів
освіти
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467. Про навчання працівників апарату згідно графік дотримано виконано
Міністерства. графіку

підготовлено накази про оголошення
Про оголошення конкурсу на заміщення постійно конкурсу на заміщення вакантних посад виконано
вакантних посад керівників вищих керівників 29 університетів (академій,
навчальних закладів. інститутів) та 27 коледжів і технікумів); 

підготовлено накази про оголошення 
конкурсу на заміщення вакантних посад

Про оголошення конкурсу на заміщення упродовж керівників 4 наукових та науково-
вакантних посад керівників державних року дослідних установ; виконано
підприємств, наукових та науково- призначено на посади:
дослідних установ. постійно 56 керівників вищих навчальних закладів, 5
Накази про призначення, звільнення керівників та в.о. керівників державних виконано
керівників вищих навчальних закладів, підприємств, 7 керівників та в.о. керівників
державних підприємств, наукових та наукових та науково-дослідних установ
науково-дослідних установ.

упродовж

підготовлено 3790 нагородних матеріалів та 
106 наказів Міністерства

виконано
Про відомчі заохочувальні відзнаки 
Міністерства освіти і науки України

року

468. Про затвердження Положення про упродовж прийнято Положення про проведення завдання втратило
супровід та порядок приймання року Міністерством освіти і науки України актуальність у зв’язку з
результатів наукових досліджень та Конкурсу проектів наукових робіт та прийняттям Положення
розробок, які виконуються вищими науково-технічних (екпериментальних) про проведення Конкурсу
навчальними закладами та науковими розробок молодих вчених, які працюють
установами Міністерства освіти і науки (навчаються) у вищих навчальних закладах
України за рахунок коштів загального та наукових установах, що належать до
фонду державного бюджету сфери управління Міністерства, подальше 

виконання цих робіт і розробок за рахунок 
коштів загального фонду державного 
бюджету та управління ними, затверджене 
наказом МОН від 14.12.2015 № 1287

469. Про встановлення надбавок працівникам упродовж підготовлено накази про встановлення виконано
Міністерства року надбавок
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470. Про преміювання працівників 
Міністерства

упродовж
року

виплачено премії виконано

471. Про виплату матеріальної допомоги на 
вирішення соціально-побутових питань 

працівникам Міністерства

упродовж
року

виплачено матеріальну допомогу виконано

472. Щодо питання попередньої оплати товарів, 
робіт та послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти підприємствами, 
установами, організаціями, які належать до 

сфери управління МОН

упродовж
року

підготовлено наказ виконано

473. «Про втрату чинності деяких наказів 
МОН»

упродовж
року

приведено накази МОН у відповідність до 
законодавства та актів, що мають вищу 
юридичну силу

виконано

з метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до 
законодавства спільним наказом 
№ 1631/1834/677/1033/754 
від 19.12.2017 втратив чинність 
спільний наказу від 23 грудня 2003 року 
№840/382/528/459/688/513

виконується (листом МОН 
від 20.12.2017 № 1/12-7932 
спільний наказ направлено 
на державну реєстрацію)

474. Про проведення інвентаризації активів і 
зобов’язань МОН

у випадках 
визначених 
законодавст 

вом

забезпечена достовірність даних 
бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності Міністерства

виконано

475. Про видачу дублікатів дипломів доктора, 
кандидата наук, доктора філософії, 
атестатів старшого наукового 
співробітника

за
надходженн 
ям звернень

підготовка наказу МОН про видачу 
дублікатів дипломів доктора, кандидата 
наук, доктора філософії, атестатів старшого 
наукового співробітника та визнання 
втрачених, знищених або пошкоджених 
дипломів та атестатів недійсними

виконано
підготовлено 4 накази 

МОН

476. Підготовлено 6 наказів МОН за
надходженн 
ям звернень

підготовка наказу МОН про внесення змін 
до складу експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій

виконано
підготовлено 1 наказ МОН
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477. «Про затвердження Порядку та методики 
підготовки пропозицій щодо 
технологічних рівнів галузей 
промисловості»

в 2-місячний 
термін після 
прийняття 
Закону України 
«Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо
врегулювання 
деяких питань 
та
стимулювання 
діяльності у 
сфері 
трансферу 
технологій»

після прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання деяких питань та 
стимулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій».

виконується

478. «Про затвердження Переліку галузей 
промисловості, що належать до 
високотехнологічного, 
середньовисокотехнологічного, 
середньонизькотехнологічного та 
низькотехнологічного рівнів»

в 3-місячний 
термін після 
прийняття 
Закону України 
«Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо
врегулювання 
деяких питань 
та
стимулювання 
діяльності у 
сфері трансферу 
технологій»

після прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання деяких питань та 
стимулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій».

виконується

479. Аналітично-статистичних матеріалів щодо 
діяльності Міністерства у 2016 році з 
питань підготовки та атестації наукових і 
науково-педагогічних кадрів

січень,
за

надходженн 
ям звернень

підготовка аналітичних матеріалів із 
статистичними показниками щодо 
діяльності Міністерства у 2016 році з питань 
підготовки та атестації наукових і науково- 
педагогічних кадрів

виконано
підготовлено Аналітично- 

статистичні матеріали щодо 
діяльності Міністерства у 2016 

році з питань підготовки та 
атестації наукових і науково- 

педагогічних кадрів 
на 19 сторінках
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480. Методичні рекомендації щодо здійснення 
державної атестації позашкільних 
навчальних закладів

лютий-
березень

забезпечення надання якісної позашкільної 
освіти, надання організаційно-методичної 
допомоги навчальним закладам, що 
атестуються, здійснення контролю за їх 
діяльністю

виконано.

481. Лист «Інструктивно-методичні 
рекомендації «Організація взаємодії 
дошкільного навчального закладу з 
батьками вихованців»

жовтень оптимізація взаємодії дошкільного закладу 
і батьків вихованців на партнерських 
засадах, підвищення рівня психолого- 
медико-педагогічної і юридичної просвіти 
батьків, активізація участі батьків в 
освітньому процесі дошкільного закладу

виконано. 
Лист № 1/9-546 
від 11.10.2017

482. Підготувати лист про структуру та 
навчальні плани загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2016-2017 
навчальний рік

червень підготувати лист Про структуру 2017/2018 
навчального року та навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів

виконано
Лист №1/9-315 від 

07.06.2017 Про структуру 
2017/2018

навчального року та 
навчальні плани 
загальноосвітніх 

навчальних закладів
483. Методичні рекомендацій щодо організації 

роботи з лідерами учнівського 
самоврядування в загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах

травень удосконалення змісту роботи з лідерами 
учнівського самоврядування

виконано

484. Перелік навчальних програм, підручників, 
навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах з 
навчанням мовами національних меншин у 
2017/2018 навчальному році.

травень-
липень

підготовлено перелік навчальних програм, 
підручників, навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством 
освіти і науки України для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах з 
навчанням мовами національних меншин у 
2017/2018 навчальному році.

виконано
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485. Пропозиції до Переліків навчальних 
програм, підручників, навчально- 
методичних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для 
використання в початкових класах, 
основній і старшій школах 
загальноосвітніх навчальних закладах з 
навчанням українською мовою у 2017/2018 
навчальному році

травень-
липень

підготовлено пропозиції до Переліків 
навчальних програм, підручників, 
навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
початкових класах, основній і старшій 
школах загальноосвітніх навчальних 
закладах з навчанням українською мовою у 
2017/2018 навчальному році

виконано

486. Лист про перелік навчальних видань, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
дошкільних навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

серпень підвищення якості програмно-методичного 
забезпечення дошкільних навчальних 
закладів України

виконано. 
Лист МОН 

№ 1/11- 8268 
від 17.08.2017

487. Розробити корекційно-розвиткові 
програми для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 
ступеня для дітей з особливими освітніми 
потребами

червень розроблено корекційно-розвиткові програми 
для використання педагогічними 
працівниками спеціальних закладів 
загальної середньої освіти

виконано
програми розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН

488. Розробка методичних рекомендацій щодо 
представлення подій, пов’язаних з 
окупацією Криму Російською Федерацією 
та проведенням АТО, в музейних 
експозиціях, підручниках для навчальних 
закладів, програмах курсів «Захист 
Вітчизни» та «Історія України»

червень розроблено методичні рекомендації виконано
лист МОН від 07.04.2015 

№ 1/11-5018

489. Методичні рекомендації «Про викладання 
навчальних предметів у початкових класах 
загальноосвітніх навчальних закладів»

серпень підготовлено методичні рекомендації (лист 
від 09.08.2017 № 1/9-436)

виконано

490. Методичні рекомендації «Про викладання 
навчальних предметів в основній та 
старшій школі»

серпень розроблено методичні рекомендації щодо 
вивчення предметів інваріантної складової 
(лист від 09.08.2017 р. №1/9-436)

виконано
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491. Підготовка матеріалів та проекту рішення 
на розгляд колегії «Про готовність вищих 
навчальних закладів до проведення 
прийому на навчання у 2017 році»

червень інформаційно-аналітичні матеріали. виконано

492. Перелік навчальних видань, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
дошкільних навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

серпень підготовлено перелік навчальних видань, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
дошкільних навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

виконано

підвищення якості програмно-методичного 
забезпечення дошкільних навчальних 
закладів України

виконано. 
Лист МОН 

№ 1/11- 8268 
від 17.08.2017

493. Переліки навчальної літератури, що має 
відповідний гриф Міністерства освіти і 
науки України, для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

упродовж
року

розроблено переліки навчальної літератури 
(лист МОН від 17.08.2017 №1/11-8269)

виконано

494. Проекти переліків навчальної літератури, 
що має відповідний гриф Міністерства 
освіти і науки України, для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

червень-
липень

підготовлено проект переліку навчальної 
літератури, що має відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України, для 
використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 
2017/2018 навчальному році

виконано

495. Проект переліку навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для 
використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами (за 
нозологіями) у 2017/2018 навчальному 
році

липень-
серпень

підготовлено проект переліку навчальних 
програм, підручників та навчально- 
методичних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для 
використання в загальноосвітніх навчальних 
закладах для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами (за нозологіями) у 
2017/2018 навчальному році

виконано
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496. Інструктивно-методичні матеріали для 
експертизи електронних версій проектів 
підручників для початкової школи

листопад розроблено інструктивно-методичні 
матеріали

виконано

497. Орієнтовний перелік рекомендованого 
обладнання, навчально-наочних посібників 
та іграшок у дошкільних навчальних 
закладах

грудень наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про 
затвердження Примірного переліку ігрового 
та навчально-дидактичного обладнання для 
закладів дошкільної освіти»

виконано

498. Спільно з центральними органами 
виконавчої влади, управліннями освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державної адміністрації продовжити 
роботу щодо оптимізації мережі вищих 
навчальних закладів

упродовж
року

затверджені нормативно-правові акти щодо 
оптимізації мережі закладів вищої освіти: 
Постанова КМУ від 07 червня 2017 № 397; 
наказ МОН від 11.07.2017 № 1011; спільний 
наказ МОН та НАНУ від 24.04.2017 № 
633/180

виконується

499. Проект «Стратегія розвитку шкільних 
бібліотек загальноосвітніх навчальних 
закладів України» (відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 року «Про 
схвалення Стратегії розвитку бібліотечної 
справи на період до 2025 року «Якісні 
зміни бібліотек для забезпечення сталого 
розвитку України» з метою вдосконалення 
бібліотечного та інформаційно-ресурсного 
забезпечення освіти і науки)

упродовж
року

наказ МОН від 26.06.2017 № 929 «Про 
впровадження Універсальної десяткової 
класифікації в практику роботи бібліотек»

виконано

500. Розробити структуру форм статистичної 
звітності з питань діяльності загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів та 
інструкцій щодо їх заповнення

упродовж
року

форми статистичної звітності. Методичні та 
інструктивні матеріали щодо заповнення форм 
статистичної звітності. Методика контролю 
показників форм статистичної звітності

виконано

501. Погодження Типових навчальних планів і 
програм за професіями, з яких не 
розроблені державні стандарти нового 
покоління

упродовж
року

погоджено 66 Типових навчальних планів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти та освітніх програм за професіями, з 
яких не розроблені державні стандарти 
нового покоління

виконано.
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502. Розроблення державних стандартів 
професійно-технічної освіти з конкретних 
професій

упродовж
року

розроблено та затверджено 61 освітній 
стандарт професійної (професійно- 
технічної) освіти на основі 
компетентнісного підходу (накази МОН від 
13.11.2017 № 1465 (19 освітніх стандартів), 
від 22.12.2017 №1651 (21 освітній стандарт), 
від 27.12.2017 №1691 (21 освітній 
стандарт)). Із 61 освітнього стандарту 32 
створені на основі професійних стандартів. 
Проведено круглий стіл за участю Федерації 
роботодавців України, галузевих 
профспілкових організацій, під час якого 
обговорено проект методичних 
рекомендацій щодо розроблення 
професійних стандартів та освітніх 
стандартів на основі компетентнісного 
підходу (13.04.2017, м. Дніпро)

виконано.

503. Листи МОН щодо подання квартальної та 
річної звітності підвідомчими установами

упродовж
року

забезпечено вчасне подання звітності виконано

504. Листи -  погодження щодо розміщення 
коштів на рахунках в банках підвідомчими 
установами

упродовж
року

забезпечена діяльність підвідомчих установ виконано

505. Інструктивні листи щодо ведення 
бухгалтерського обліку в підвідомчих 
установах

упродовж
року

координація діяльності підвідомчих установ виконано

506. Листи - погодження щодо встановлення 
надбавок та премій

упродовж
року

забезпечена діяльність МОНУ виконано
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507. Ліцензування освітньої діяльності упродовж
року

видача ліцензій виконано
розглянуто близько 3500 
ліцензійних справ щодо 
провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 
(перший (бакалаврський), 

другий (магістерський ) рівні 
вищої освіти та у сфері 

професійно-технічної освіти
508. Затвердження рішень вчених рад про 

присвоєння вчених звань
постійно видача атестатів про вчені звання виконано

видано 690 атестатів, з 
них:

професора -  210 
доцента -  418 

старшого дослідника -  62
509. Створення та введення в експлуатацію 

Національного репозитарію академічних 
текстів

листопад виконання технічного проекту зі створення 
Національного репозитарію академічних 
текстів. прийнято наказ МОН від 25.10.2017 
№ 142 «Про розпорядника Національного 
репозитарію академічних текстів»; 
розроблено проект наказу МОН щодо 
затвердження Регламенту Національного 
репозитарію академічних текстів, який 
готується до подання до Міністерства юстиції 
для державної реєстрації

виконується

510. Проведення засідань Атестаційної колегії 
МОН

за рішенням 
Міністра

підготовка наказів про затвердження рішень 
Атестаційної колегії і видачу документів 
встановленого зразка

виконано 
проведено 5 засідань 
Атестаційної колегії; 

видано 5988 дипломів, з яких: 
доктора наук -  905 

кандидата наук -  5083
511. Проведення засідань Ліцензійної комісії раз на 10 

днів
розгляд ліцензійних справ та підготовка 
наказів про видачу ліцензії (розширення, 
звуження)

виконано
проведено 45 засідань 

Ліцензійної комісії МОН
512. Проведення засідань експертних рад з 

питань проведення експертизи дисертацій
відповідно 
до графіку

розгляд атестаційних справ та проведення 
експертизи дисертацій

виконано
проведено 148 засідань 

експертних рад
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513. Проведення засідань Комісії з державного 
визнання документів про наукові ступені 
та вчені звання

не рідше 
одного разу 
на два місяці

розгляд атестаційних справ та проведення 
експертизи дисертацій. проведено 6 засідань 
Комісії з державного визнання документів про 
наукові ступені та вчені звання; визнано: 3 
диплома доктора наук;
61 диплом кандидата наук; 3 атестати 
професора; 4 атестати доцента

виконано

514. Впровадження модуля автоматизованої 
системи ліцензування в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти з 
оформлення заяв на ліцензування у сфері 
вищої та професійно-технічної освіти

грудень подання заяв та документів закладами 
освіти у сфері вищої та професійно- 
технічної освіти в електронному вигляді до 
органу ліцензування за допомогою 
телекомунікаційних засобів в’язку. 
Здійснено тестування автоматизованої 
системи ліцензування освітньої в ЄДЕБО 
шляхом електронного подання відповідних 
ліцензійних матеріалів і відомостей, за 
результатом якого, наразі, ДП «Інфоресурс» 
вдосконалює модулі електронного 
ліцензування

виконується

515. Розроблення проекту Державного 
стандарту загальної середньої освіти для 
Нової української школи

квітень підготовка проекту стандарту для 
громадського обговорення

виконання подовжено

516. Розроблення навчальних програм 
початкової школи за новим державним 
стандартом для Нової української школи

липень підготовлено проекти навчальних програм 
та розміщено для обговорення на сайті

виконано

517. Координація децентралізації у сфері 
загальної середньої освіти

постійно створити карти мережі опорних закладів, 
список опорних закладів освіти та їхніх 
філій.

виконано
Створено карти за січень, 

серпень, вересень, 
жовтень, листопад та 

грудень 2017 року. 
Інформація у розрізі 
регіонів про опорні 

заклади розміщена на 
сайті МОН.
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518. Сприяння оптимізації існуючої мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
створенню мережі опорних 
загальноосвітніх навчальних закладів

постійно моніторинг мережі опорних закладів та 
їхніх філій

виконано
Щомісячно здійснювався з 

серпня по грудень 2017 
року моніторинг у розрізі 

регіонів.
519. Дебюрократизація та зменшення обсягів 

ведення ділової документації у сфері 
загальної середньої освіти

постійно зменшити перелік документації в загальній 
середній освіті.

виконано 
Приведення у 

відповідність нормативних 
актів

520. Провести нараду методистів ШПО з 
питань реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період 
до 2020 року (м. Запоріжжя)

жовтень проведено нараду, підготовлено матеріали 
на сайт, надано методичні рекомендації 
методистам та представникам громадських 
ромських організацій щодо навчального 
процесу в ЗНЗ, де навчаються діти 
ромського походження

виконано

521. Інформаційна та організаційна підтримка 
проведення творчим обїднанням 
«Соняшник» ІУ Всеукраїнської зимової 
природничої школи «Г еліантус -  дружнє 
коло» (м. Дрогобич)

січень підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників/ IV Всеукраїнську зимову 
природничу школу «Г еліантус -  дружнє 
коло» проведено в м. Дрогобич 11-13 січня 
2017 р.

виконано.

522. Всеукраїнський тренінг за темою: 
«Практичні аспекти упровадження 
інклюзивної освіти в діяльність 
дошкільних навчальних закладів» для 
управлінців, методистів та інших 
педагогічних працівників, відповідальних 
за впровадження спеціальної/інклюзивної 
освіти у діяльність ДНЗ

січень підвищення фахової компетентності 
управлінців, методистів та інших 
педагогічних працівників, відповідальних за 
впровадження спеціальної/інклюзивної 
освіти у діяльність ДНЗ

виконано. Тренінг 
пройшов 26.01.2017

523. Організація проведення «Зимових шкіл» 
на базі начальних закладів ДВНЗ 
«Університет банківської справи»

січень -  
лютий

популяризація знань фінансової грамотності 
та підвищення рівня фінансової грамотності 
населення

виконано
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524. Організація та проведення 
В сеукраїнського фестиваль-огляду 
кращого досвіду з організації психолого- 
медико-педагогічної, юридичної просвіти 
батьків вихованців ДНЗ

січень -  
червень

формування психолого-медико- 
педагогічної, юридичної компетентності 
батьків вихованців дошкільних навчальних 
закладів, виявлення сучасних ефективних 
форм організації просвіти батьків

виконано. Проведено з 
01.02.2017 по 31.05.2017 

Всеукраїнський фестиваль- 
огляд кращого досвіду з 

організації просвіти 
батьків вихованців 

ДНЗ/НВК «Джерело 
батьківських знань» 

Лист МОН № 1/9-8 від 
13.01.2017

525. Міжнародний конкурс «Найкращий 
учитель української мови за кордоном» у 
2016/2017 н.р.

січень-
серпень

проведено конкурс, визначено та 
нагороджено переможців (наказ МОН від 
14.06.2017 № 860)

виконано

526. Провести семінар 1ППО за темою 
«Реалізація соціокультурного компонента 
в процесі вивчення мови іврит в 
загальноосвітніх навчальних закладах з 
вивченням єврейського етнокультурного 
компонента» (м. Дніпро)

лютий підготовлено матеріали на сайт та до 
періодичних видань

виконано

527. Розроблення Типового навчального плану 
для старшої школи згідно з Державним 
стандартом 2011 року

лютий розроблено типові навчальні плани та 
затверджено наказом МОН від 11.-7.2017 № 
995

виконано

528. Науково-практичний семінар методистів 
української мови та літератури О1ППО 
«Компетентнісне читання як складова 
міжнародного дослідження якості освіти 
ПІЗА -2018»

лютий проведено семінар за участі спеціалістів 
Українського центру якості освіти з метою 
ознайомлення з засадами дослідження ПІЗА 
в галузі читання

виконано

529. XIX засідання Українсько-польської 
комісії експертів з питань удосконалення 
змісту шкільних підручників з історії та 
географії

липень підготовлено спільний протокол виконано

530. Нарада керівників державних ЗНЗ з питань 
удосконалення організації навчального 
процесу та налагодження співпраці

лютий запровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес дітей з 
порушеннями зору в контексті Нової 
української школи

виконано 
Проведено нараду 

керівників державних 
закладів освіти
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531. Семінари з працівниками органів 
управління освітою Вінницької області з 
питань впровадження дистанційної освіти

лютий надано методичну допомогу виконано
Проведено семінар

532. Семінар-практикум для працівників 
навчальних закладів Київської області 
«Організація різних форм навчання 
(індивідуальна, дистанційна, екстернат)

лютий надано методичну допомогу виконано
Проведено семінар

533. Всеукраїнський семінар-практикум для 
методистів ІППО за темою «Моніторинг 
якості дошкільної освіти: кваліметричний 
підхід»

лютий формування практичних навичок 
застосування кваліметричної технології при 
визначенні рівня сформованості портрету 
дошкільної зрілості за вимогами БКДО

виконано
27.02.2017

534. 7-ий Всеукраїнський Конкурс на кращий 
веб-сайт навчального закладу

лютий -  
березень

визначено найкращі веб-сайти навчальних 
закладів у відповідних номінаціях

виконано

535. Участь в організації регіональних 
семінарів-практикумів для відповідальних 
за проведення шкільних етапів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)» та організаторів гри у районах 
і містах, підготовці членів таборової 
старшини та суддівської колегії для 
забезпечення таборувань І (районних, 
міських) та II (обласних, Київського 
міського)етапів гри

упродовж
року

надано організаційно-методичну допомогу з 
питань підготовки педагогів і громадських 
активістів

виконано 
накази МОН:

- від 24.04.2017 № 318-оп 
(28-29 квітня 2017 до м. 

Рівне); - від 13.07.2017 № 
758-оп (20-21 липня 2017 

до м. Оршанець Черкаської 
обл.; - від 18.08.2017 № 

931-оп (28-30 серпня 2017 
до м. Одеси)

536. Проведення всеукраїнської наради- 
семінару в МОН з відповідальними в 
області за патріотично-виховну роботу та 
керівниками обласних штабів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

березень надано методичну допомогу проведення наради 
відмінено через обмежені 

фінансові можливості 
учасників
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537. Науково-практична конференція 
«Становлення успішної у соціумі 
особистості в освітньому процесі 
дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів:реалії і перспективи»

березень матеріали конференції виконано

538. Про надання підручникам грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України» за результатами І етапу 
конкурсного відбору проектів підручників 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів

березень рішення колегії виконано

539. Фінальні змагання переможців та призерів 
І-ІІІ етапів змагань з усного рахунку 
Прагліміне (м. Дніпро)

березень організовано та проведено фінальні 
змагання переможців та призерів І-ІІІ етапів 
змагань з усного рахунку Прангліміне

виконано

540. Інформаційна та організаційна підтримка 
творчого обєднання «Соняшник» 
Всеукраїнської українознавчої гри 
«Соняшник»

березень підведено підсумки конкурсу виконано

541. Взяти участь у підготовці та проведенні IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін

березень підготовлено рішення оргкомітету та журі; 
наказ про підсумки проведення

виконано

542. Взяти участі у нараді керівників місцевих 
органів виконавчої влади Чернігівської 
області з питань організації харчування 
пільгових категорій дітей

серпень вивчення проблемних питань виконано
Взято участь в нараді, 
обговорені проблемні 

питання (наказ МОН від 
17.08.2017 № 927-оп)

543. Всеукраїнський науково-практичний 
семінар для завідувачів психолого-медико- 
педагогічних консультацій, педагогічних 
працівників «Інклюзивна освіта -  рівень 
свідомості нації» (м. Запоріжжя)

серпень підвищення фахової майстерності фахівців 
психолого-медико-педагогічних 
консультацій, педагогічних працівників 
щодо організації освітнього процесу для 
дітей з особливими освітніми потребами

виконано 
наказ МОН 

від 09.08.2017 
№ 891-оп
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544. Всеукраїнський науково-практичний 
семінар для регіональних координаторів 
Міжнародного проекту «АБЬАТОТ» із 
соціальної та фінансової освіти дітей від 3 
до 6 років «Шляхи оптимізації взаємодії 
педагогів дошкільних навчальних закладів 
і батьків вихованців у реалізації проекту 
АБЬАТОТ» (м. Київ)

березень проведено 29.03.2017. Учасники заходу 
ознайомились із стратегією Міжнародного 
проекту соціальної і фінансової освіти дітей 
3-6 років АФЛАТОТ щодо взаємодії 
педагогів з родинам вихованців; з системою 
планування освітньої роботи за проектом 
АФЛАТОТ з урахуванням партнерської 
взаємодії педагогів з родинами вихованців; 
з методикою організації та проведення 
Тижня фінансової грамотності у ДНЗ в 
рамках проекту; було надані рекомендації 
щодо взаємодії педагогів з родинами 
вихованців, презентовано складові та форми 
налагодження партнерської взаємодії 
педагогів з родинами вихованців

виконано

545. Взяти участь у проведення підготовки 
волонтерів для роботи на «гарячій лінії» 
Міністерства

березень-
травень

забезпечено роботу «Г арячої лінії» 
Міністерства

виконано

546. Організація роботи робочих груп щодо 
написання навчальних програм за новим 
державним стандартом для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів

березень-
жовтень

створено робочі групи з написання програм 
(наказ МОН від 24.02.2017 № 310, від 
22.03.2017 № 451), створено проекти 
навчальних програми та надано на них гриф 
( наказ МОН від 23 жовтня 2017 №1407)

виконано

547. Провести Всеукраїнський семінар 
обласних методистів з напряму 
«Інформатика» на тему: «Особливості 
викладання навчального предмету 
«Інформатика» в основній школі та 
перспективи удосконалення його змісту» 
(м. Кропивницький)

квітень надано методичні рекомендації обласним 
методистам з викладання інформатики в 5
11 класах ЗНЗ

виконано

548. Провести Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року 2017» в номінації 
«Інформатика» (м. Хмельницький)

квітень визначено переможця конкурсу та його 
лауреатів

виконано
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549. Провести Всеукраїнський науково- 
методичний семінар «Реалізація предметів 
художньо-естетичного циклу у формуванні 
компетентного випускника 
загальноосвітнього навчального закладу»

квітень проведено семінар виконано

550. Підготувати матеріали до проведення колегії 
МОН «Про затвердження переліку 
підручників для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів, що можуть 
друкуватися за кошти державного бюджету 
за результатами ІІ етапу конкурсного 
відбору проектів підручників для 9 класу 
ЗНЗ»

квітень підготовлено відповідні матеріали до колегії виконано

551. Провести нараду методистів української 
мови і літератури ОІППО з питань 
проведення державної підсумкової атестації, 
ЗНО в 2017 році, вивчення української мови 
і літератури в загальноосвітніх навчальних 
закладах

квітень проведено нараду методистів виконано

552. Провести регіональний робочий семінар 
завідуючих, методистів, вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
питань вивчення гагаузької та албанської 
мов (м. Болград Одеської області)

квітень надано методичні рекомендації щодо 
викладання мов за оновленими програмами 
у 5-9 класах

виконано

553. У рамках Всеукраїнського експерименту 
«Формування багатомовності дітей та учнів: 
прогресивні європейські ідеї в українському 
контексті» провести на базі 
експериментальних дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Чернівецької області нараду-семінар 
педагогічних працівників, наукових 
консультантів щодо визначення позитивних 
тенденцій та ризиків, труднощів в 
організаційно-педагогічній діяльності 
навчальних закладів-учасників 
експерименту

листопад інформація до методичних рекомендацій виконано
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554. Організувати та провести ІІІ 
Всеукраїнський турнір юних філософів та 
релігієзнавців

квітень робота з обдарованою молоддю, підвищення 
рівня філософської освіти учнів

виконано

555. Провести Всеукраїнський науково- 
методичний семінар «Оновлення 
технологічної освіти в сучасних умовах»

квітень надання методичної підготовки виконано. 
Проведено семінар

556. Всеукраїнську естафету інноваційного 
поступу дошкільної освіти: обмін між 
регіонами України досвідом роботи з 
питань розвитку дошкільної освіти 
(взаємовідвідування делегацій)

квітень підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів та методичних служб, 
виявлення і популяризація перспективного 
досвіду управлінської, методичної, 
педагогічної, корекційної, оздоровчої, 
медичної роботи в ДНЗ

виконано. 
Лист МОН 
№ 1/9- 197 

від 10.04.2017

557. Провести Всеукраїнську науково- 
практичну конференцію «Теорія і практика 
тифлопедагогіки: витоки сьогодення і 
перспективи» (Рівненська область, смт. 
Клевань, спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей зі 
зниженим зором)

квітень запровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес дітей з 
порушеннями зору в контексті Нової 
української школи

виконано.
Лист від 14.03.2017 № 2.1

594

558. Підготовка інформаційно-аналітичних 
матеріалів про стан кадрового 
забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів.

квітень - 
травень

для використання в роботі при підготовці 
нормативно-правових актів, зокрема з 
сертифікації педагогічних працівників

виконано.
Підготовлено

інформаційно-аналітичні
матеріали

559. Інформаційна та організаційна підтримка 
проведення заходів до Всесвітнього тижня 
грошей

квітень-
травень

підвищення рівня фінансової грамотності 
населення та популяризація знань з 
фінансової грамотності

виконано

560. Участь у проведенні І (районних, міських) 
та II (обласних, Київського міського) 
етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

квітень - 
червень

надання організаційно-методичного 
сприяння з організації таборувань, 
підготовки виховних програм

виконано
взяв участь у проведенні II 

етапу у Хмельницькій, 
Львівській і Київській 

області
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561. Координація роботи щодо проведення в 
навчальних закладах урочистих заходів з 
нагоди 100-річчя формування Першого 
українського полку імені Богдана 
Хмельницького та початку створення 
українського національного війська

травень удосконалення виховної роботи виконання цього завдання 
доручено Інституту 

модернізації змісту освіти

562. Підготувати аналітичні матеріали для 
колегії МОН «Про стан розвитку 
дошкільної освіти»

травень рішення колегії виконано. 
Рішення колегії від 
26.05.2017 № 4/2-2

563. Провести Всеукраїнську науково- 
практичну конференцію для керівників 
психологічної служби та обласних 
психолого-медико-педагогічних 
консультацій «Психолого-педагогічний 
супровід дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітньому просторі» 
(м. Вінниця)

серпень підвищення фахової майстерності фахівців 
психолого-медико-педагогічних 
консультацій, педагогічних працівників 
щодо організації освітнього процесу для 
дітей з особливими освітніми потребами

виконано 
наказ МОН 

від 09.08.2017 
№ 891-оп

564. Провести нараду методистів зарубіжної 
літератури, інтегрованого курсу 
«Література» ОШПО щодо викладання 
предметів у 2017-2018 навчальному році

червень підготовлено протокол наради виконано

565. Міжнародний етап змагань з усного 
математичного рахунку Прангліміне-2017 
(Литва)

травень проведено фінальні змагання з усного 
рахунку Прангліміне серед переможців та 
призерів з країн-учасниць міжнародного 
освітнього проекту «Міксіке»

виконано

566. Провести Всеукраїнський науково- 
методичний семінар «Концептуальні 
засади Державного стандарту початкової 
загальної освіти»

травень проведено семінар виконано

567. Всеукраїнський семінар методистів 
географії обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти (м. 
Київ )

травень

підготовлено методичні рекомендації

виконано
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568. Організувати та провести Всеукраїнський 
науково-практичний семінар методистів 
іноземних мов на тему «Професійне 
вдосконалення вчителів іноземних мов»

травень

підготовлено методичні рекомендації виконано

569. Постійно діючий науково-практичний 
семінар «Реалізація принципів педагогіки 
емпауерменту як ефективного механізму 
впровадження освіти для сталого розвитку 
дошкільників» за програмою ІІІ 
(основного) етапу дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Формування екологічно-, 
економічно- і соціально доцільної 
поведінки дошкільників у контексті освіти 
для сталого розвитку» (наук. кер. -  проф. 
Гавриш Н.В.)

травень підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів та методичних служб, 
ознайомлення з матеріалами 
експериментальної діяльності

виконано 
18.05.2017 

м. Житомир

570. Координація роботи щодо проведення в 
навчальних закладах урочисті заходи з 
нагоди 100-річчя створення Генерального 
Секретаріату Української Центральної 
Ради, першого українського уряду

червень удосконалення виховної роботи виконання цього завдання 
доручено Інституту 

модернізації змісту освіти

571. Організація підготовки членів таборової 
старшини та суддівської колегії, у тому 
числі з представників громадських 
організацій, воїнів АТО та волонтерів, для 
забезпечення виконання програми 
таборування
ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

серпень проведено таборування ІІІ 
(Всеукраїнського) етапу дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

виконано
наказ МОН від 

02.08.2017 
№ 850-оп 

(11-15 серпня 2017 
до м. Харків)

572. ХІ Всеукраїнська школа методичного 
досвіду «Мистецтво в освітньому просторі 
школи: Україна-Європа-Світ»

червень матеріали школи виконано
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573. Всеукраїнський семінар методистів 
навчального предмета «Захист Вітчизни» 
обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти (м. Суми )

червень методичні рекомендації перенесено на 2018 рік

574. Засідання Координаційної ради директорів 
міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатів України

червень надати методичну допомогу виконано.
Проведено координаційну 

раду
575. Організація та проведення науково- 

практичного семінару в режимі он-лайн з 
питань створення у дошкільному 
навчальному закладі комфортних умов 
перебування дітей «Дитина у колі любові» 
(До дня захисту дітей)

червень виконано.
1 червня 2017 р. в 

Інституті психології імені 
Г.С. Костюка НАПН 
України проведено 

Науково- практичний 
семінар до Дня захисту 

дітей «Дитина у колі 
любові» (в режимі он

лайн)
576. Взяти участь у Всеукраїнському 

освітньому форумі GROW UP з питань 
упровадження інклюзивної освіти у 
практику роботи ДНЗ (м. Бердянськ)

І декада 
червня

підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів та методистів, обмін 
досвідом

виконано.
Проведено 21 -23 червня 
2017 р. Всеукраїнський 

форум «Простір Grow up»
577. Взяти участь у Всеукраїнському 

щорічному науково-практичному семінарі 
«Світ дитинства»: для працівників 
управлінських, методичних служб різних 
рівнів, працівників ДНЗ (форма 
проведення -  літня школа для дорослих 
«Педагогічний квест» (м. Запоріжжя).

ІІ декада 
червня

підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів та методистів, обмін 
досвідом практичної діяльності

виконано
Проведено 13-15 червня 
2017 р. Всеукраїнський 

проблемний науково- 
практичний семінар «Світ 

дитинства»

578. Організація проведення занять з 
фінансової грамотності у літніх таборах 
силами студентів-волонтерів начальних 
закладів ДВНЗ «Університет банківської 
справи»

червень-
серпень

популяризація знань фінансової грамотності 
та підвищення рівня фінансової 
грамотності населення

виконано
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579. Робочий семінар Всеукраїнської 
координаційної ради конкурсу «Бобер- 
2017» (м. Яремче, Івано-Франківська 
область)

липень-
серпень

надання рекомендацій по проведенню 
конкурсу на 2017-2018 рр.

виконано

580. Проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу 
В сеукраїнської дитячо-ю нацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

серпень здійснено координацію участі у проведенні 
всеукраїнського етапу гри представників 
різних міністерств, місцевих органів влади 
та громадських організацій

виконано 
накази МОН:

- від 02.08.2017
№ 850-оп 

(11-15 серпня 2017 
до м. Харків);

- від 02.08.2017
№ 851-оп 

(23-25 серпня 2017 
до м. Харків)

581. Взяти участь у супроводжуванні команди 
учнів для участі у Міжнародній учнівській 
олімпіаді з географії (м. Ніцца, Франція)

серпень методичні рекомендації виконано

582. Всеукраїнська та регіональні конференції 
педагогічних працівників, присвячені 
підведенню підсумкам попереднього 
навчального року та початку нового 
2017/2018 навчального року

серпень запровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес в контексті 
Нової української школи

виконано 
Наради проходять 

відповідно до графіку

583. Підготовка інформаційно-аналітичних 
матеріалів про стан забезпечення права на 
освіту дітей із зони АТО

серпень для використання в роботі виконано
Інформаційо-аналітичні 
матеріали підготовлено.

584. Всеукраїнська та регіональні конференції 
педагогічних працівників, присвячені 
підведенню підсумкам попереднього 
навчального року та початку нового 
2017/2018 навчального року

серпень запровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес в контексті 
Нової української школи

виконано 
Наради проходять 

відповідно до графіку

585. Координація заходів органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування з 
питань підготовки навчальних закладів 
Волинської області до нового навчального 
року

серпень для використання в роботі виконано
Інформаційо-аналітичні 
матеріали підготовлено

123



124

586. Розроблення методики викладання 
окремих уроків з різних дисциплін з 
інтегрованими в них темами зміни клімату, 
відновлюваних джерел енергії, 
енергозбереження та роздільного збору 
сміття

серпень методичні рекомендації виконано

587. Підведення підсумків апробації та 
моніторингових досліджень якості 
інтерактивного електронного посібника з 
курсу «Фінансова грамотність» для 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
вищих начальних закладів навчальні роки

серпень-
вересень

визначення ефективності використання 
електронних засобів навчання у навчально- 
виховному процесі ЗНЗ та удосконалення 
якості інтерактивного електронного 
посібника з курсу «Фінансова грамотність» 
для загальноосвітніх навчальних закладів та 
вищих начальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації України за розробленими 
параметрами

виконано

588. Впровадження роздільного збору сміття у 
школах

серпень-
вересень

(організація)
Жовтень

(проведення
конкурсу)

організація та проведення всеукраїнського 
конкурсу по збору 124тор сировини між 
школами “ЧистоТак!. Кошти від зібраної 
124тор сировини витрачати на розвиток 
шкіл. Встановлення баків для сортування на 
постійній основі.
Змагання всередині областей та між 
областями на найбільшу кількість зібраного 
пластику по аналогу конкурсу “ЧистоТак!”

виконано

589. Проведення форуму «Кліматична освіта 
2017»

серпень -  
листопад

методичні рекомендації виконано

590. Провести Всеукраїнський семінар 
обласних методистів з напряму 
«Математика» на тему: «Особливості 
вивчення математики в 9 класах ЗНЗ та 
класах з поглибленим вивченням 
математики після переходу на новий 
Державний стандарт» (м. Івано- 
Франківськ)

вересень підготовлено методичні рекомендації з 
викладання математики в 5-11 класах ЗНЗ

виконано
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591. Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів підручників 
для учнів початкової школи знз

вересень підготовлено проект Положення перенесено на 2018 рік

592. Науково-методичний семінар методистів 
обласних ІППО за темою «Організаційно- 
педагогічний та методичний супровід 
формування основних компетентностей 
учнів на уроках мови в знз з навчанням 
мовами національних меншин» (с. Грубне 
Чернівецької області)

жовтень підготовлено інформаційні матеріали на 
сайт МОН та ІППО

виконано

593. Організувати та провести Всеукраїнський 
науково-практичний семінар методистів 
іноземних мов на тему «Формування 
компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві»

вересень організовано та проведено. Методисти 
отримали методичні рекомендації щодо 
особливостей нових програм з іноземних 
мов.

виконано

594. Підготувати та провести заходи з 
відзначення Всеукраїнського Дня 
Дошкілля

вересень підвищення престижності праці 
педагогічного працівника дошкільного 
навчального закладу популяризація ідеї 
суспільного дошкільного виховання, 
ознайомлення широкої громадськості з 
кращим педагогічним досвідом

виконано. 
Заходи проведено 

21.09.2017 - Освітній 
форум 

22.09.2017 - 
Всеукраїнський день 

дошкілля
595. Провести Всеукраїнську науково- 

методичну конференцію «Оновлення 
системи і змісту дошкільної освіти: нова 
якість, нові підходи» (в рамках 
Всеукраїнського Дня дошкілля). 
Формування пакету пропозицій до планів 
розвитку дошкільної освіти у 2018 році

вересень визначення пріоритетів, шляхів, 
першочергових заходів з оновлення системи 
і змісту дошкільної освіти, вироблення 
резолюції

виконано 21.09.2017 
проведено освітній форум 

з питань розвитку 
дошкільної освіти, 

науково-практичний квест
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596. Виставку-презентацію та виставку- 
ярмарок фахових періодичних видань з 
дошкільної освіти і навчальної літератури, 
рекомендованої Міністерством освіти і 
науки України для використання в 
дошкільних навчальних закладах (у 
рамках Всеукраїнського Дня дошкілля)

вересень популяризація фахових періодичних видань 
та навчальної літератури для дошкільної 
освіти серед педагогічної, наукової, 
батьківської громадськості

виконано.
Проведено 22.09.2017

597. Виставку матеріалів із досвіду роботи ДНЗ 
у проекті «АБЬАТОТ» (в рамках 
Всеукраїнського Дня дошкілля)

вересень популяризація досвіду діяльності ДНЗ з 
питань соціального розвитку та 
економічного виховання дошкільників серед 
педагогічної, наукової, батьківської 
громадськості, презентація методичних 
розробок форм роботи з дітьми і батьками 
вихованців, наочно-дидактичного матеріалу

виконано. Проведено 
22.09.2017

598. Інформаційна та організаційна підтримка 
проведення заходів до Всесвітнього дня 
заощаджень

вересень-
жовтень

підвищення рівня фінансової грамотності 
населення та популяризація знань 
фінансової грамотності

виконано

599. Засідання Комітету Координаційної ради 
директорів міжшкільних навчально- 
виробничих комбінатів України

жовтень надати методичну допомогу виконано.
Проведено координаційну 

раду
600. Організація та проведення засідання 

круглого столу на тему «Сучасні підходи 
до атестації педагогічних працівників»

жовтень підготувати пропозиції для внесення змін до 
Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників

виконано.
Підготовлено пропозиції з 

питань атестації до 
Типового положення

601. Всеукраїнський науково-практичний 
семінар для методистів з дошкільної освіти 
ІППО за темою «Іграшки та ігрові 
посібники у системі засобів формування 
життєвої компетентності дітей 
дошкільного віку»

жовтень підвищення фахової майстерності 
працівників методичних служб, педагогів 
дошкільних навчальних закладів

виконано
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602. Засідання «круглого столу» за темою 
«Реалізація діяльнісного підходу в 
контексті формування 
життєвокомпетентної особистості 
дошкільника» у межах ІХ Міжнародного 
форуму «Інноватика в сучасній освіті»

жовтень підвищення фахової майстерності 
працівників методичних служб, педагогів 
дошкільних навчальних закладів

виконано.
Проведено 26.10.2017

603. ІІ Науково-практичної конференції 
«Екологічна освіта: стан, проблеми, 
перспективи» (м. Кам’янець-Подільській)

жовтень матеріали конференції виконано. Проведено 
Всеукраїнську науково- 
практичну конференцію 
««Сучасна екологічна 

освіта в інтересах сталого 
розвитку» 05.10.2017

604. Організація та проведення школи 
програмування «Бобер» для переможців 
конкурсу у 2016-2017 н. р. (м. Львів)

жовтень підвищення майстерності учнів в 
програмуванні

виконано

605. Міжнародний науково-практичний семінар 
«Кращі вітчизняні та світові практики 
роботи з ромськими дітьми в дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах» 
(м. Київ)

листопад підготовлено методичні рекомендації, 
дидактичні матеріали для вчителів

виконано

606. Організувати та провести XV 
Всеукраїнський турнір юних правознавців

жовтень робота з обдарованою молоддю, підвищення 
рівня правової освіти учнів

виконано

607. Фестиваль педагогічних ідей «Мій 
особистісний зорієнтований урок»

жовтень проведено фестиваль, обмін досвідом 
роботи

виконано

608. Взяти участь у підготовці та проведенні 
фінального Всеукраїнського турніру юних 
географів (м. Харків)

жовтень-
листопад

підготовлено рішення оргкомітету та журі; 
наказ про підсумки проведення

виконано

609. Відкритий Турнір юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» всеукраїнського 
рівня серед учнів та студентів

жовтень -  
грудень

виявлення, розвиток та підтримка 
обдарованої молоді та популяризація знань 
фінансової грамотності

виконано

610. Конкурс з інформатики та комп’ютерного 
мислення «Бобер» у рамках Всесвітнього 
тижня конкурсу «Бебрас»

листопад протокол результатів Конкурсу виконано
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611. Науково-практичний семінар методистів 
зарубіжної літератури ІППО

листопад проведено семінар в червні м.Очаків виконано

612. Всеукраїнський форум фахівців у галузі 
дошкільної освіти: «Дитина у колі друзів»

листопад психологічний супровід дітей Інститут 
психології імені Г.С. Костюка НАПН

виконано
20.11.2017 р. Прийнято 

участь у Всеукраїнському 
форумі фахівців у галузі 

дошкільної освіти: «Дитина у 
колі друзів»

613. Всеукраїнський науково-методичний 
семінар «Інтеграція предметів в 
освітньому просторі початкової школи» 
(м. Сєвєродонецьк)

листопад методичні рекомендації виконано

614. Координація роботи щодо проведення в 
навчальних закладах урочисті заходи з 
нагоди 100-річчя проголошення 
Української Народної Республіки

листопад удосконалення виховної роботи
виконання цього завдання 

доручено Інституту 
модернізації змісту освіти

615. Підсумковий Всеукраїнський науково- 
практичний семінар за програмою IV 
(контрольно-узагальнювального) етапу 
дослідно-експериментальної роботи 
всеукраїнського рівня за темою 
«Формування світогляду дошкільників 
засобами художнього слова в 
інтегрованому освітньому просторі ДНЗ» 
(наук. кер. -  проф. Гавриш Н.В.)

грудень підведення підсумків експерименту 
всеукраїнського рівня, визначення шляхів 
популяризації його практичних результатів

виконано
Проведено 06 -07.12.2017 
міста Ужгород, Мукачево

616. Всеукраїнський інтерактивний конкурс з 
суспільствознавства «Кришталева сова»

грудень лист щодо Конкурса виконано

617. Інформаційна та організаційна підтримка 
проведення Творчим об’єднанням 
«Соняшник» природознавчої гри 
«Г еліантус» для учнів 1 -  11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів

грудень популяризація та інтеграція знань з 
природничих дисциплін

виконано. Лист МОН № 
1/9-145 від 13.03.2017 про 

організацію гри у 2017 
році. Гра відбулась 15 

листопада 2017 р.
618. Проведення екологічних ігор з теми зміни 

клімату у школах (за запитом)
упродовж 

2017/2018 н.р.
видано посібник для учнів та вчителів 
«Екологічні ігри»

виконано
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619. Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з 
оцінки відповідності інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку, вимогам законодавства

раз на 
місяць

щомісяця взято участь у засіданнях 
Міжвідомчої комісії

виконано
Взято участь в роботі 
Міжвідомчої комісії

620. Наради керівників органів управління 
освітою обласних та Київської міської 
державних адміністрації і керівників 
інститутів післядипломної педагогічної 
освіти

не рідше 
одного разу 
на квартал

запровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес в контексті 
Нової української школи

виконано 
Наради проходять 

відповідно до графіку

621. Підготовка поточних звітів щодо 
виконання плану пріоритетних дій Уряду 
на 2017 рік

упродовж
року

щотижнево надається узагальнена 
інформація по департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

виконано
Інформація надається 

систематично управлінню 
зав’язків з громадськістю 

та забезпечення діяльності 
Міністра

622. Вивчення діяльності місцевих органів 
управління освітою Чернівецької області з 
організації медичного обслуговування 
учнів

упродовж
року

надання методичної допомоги виконано
Участь у круглому столі 

«Реформа місцевого 
самоврядування» (29-31 

травня 2017 р)
623. Координація заходів пов’язаних із 

оголошенням 2017-2018 н. р. «Роком 
німецької мови в Україні»

упродовж
року

були проведені попередні зустрічі на різних 
рівнях щодо узгодження плану заходів. 
було проведено офіційне відкриття року 6 
вересня, 12 листопада відкрито Дитячий 
цифровий університет.

виконано

624. Співпраця з Г ромадською радою з питань 
співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями

упродовж
року

організовано та проведено 4 засідання 
Громадської ради

виконано
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625. Координація реалізації проекту 
«Профілактика неінфекційних захворювань 
серед учнівської молоді» (Харківська, 
Дніпропетровська, Львівська, Івано- 
Франківська області)

упродовж
року

розробка та апробація моделі шкільної 
служби здоров’я

виконано 29-30 червня в м.
Києві проведено річну 

підсумкова конференцію 
на якій представлено 

результати та досягнення 
за рік роботи проекту

626. Координація заходів пов’язаних із 
організацією літніх мовних таборів

упродовж
року

у цьому навчальному році було запущено 
три нових проекти:
ОоСашр -  це новий формат табору, 
робочою мовою якого була англійська, 
французька або німецька. Упродовж трьох 
тижнів діти брали участь в реалізації 
захоплюючих проектів та завдань, 
спілкувалися іноземною з волонтерами та 
мали змогу відпочити. За допомогою 
спеціально розробленої програми діти 
перебували у багатокультурному 
середовищі, навчалися працювати в 
команді, критично мислити та бути 
толерантними до інших. До цього проекту 
долучилися 611 шкіл та 58000 дітей.

виконано

627. Організація та навчально-методичне 
забезпечення навчальних базових 
дисциплін в навчальних закладах

упродовж
року

проведення нарад, семінарів, веб-семінарів, 
підготовка методичних рекомендацій

виконано

628. Робота предметних комісій Науково- 
методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України

упродовж
року

організовано та проведено засідання 
предметних комісій за графіком

виконано

629. Розробка нормативно-правових документів 
з питань виконання базових дисциплін у 
загальноосвітніх навчальних закладах

упродовж
року

підготовка нормативних документів

виконано

630. Організаційна робота щодо проведення 
науково-практичних конференцій, олімпіад, 
конкурсів з питань вивчення базових 
дисциплін у загальноосвітніх навчальних 
закладах

упродовж
року

проведення заходів виконано
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631. Засідання Міжвідомчої робочої групи з 
питань виконання Плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 
року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.11.2015 р. № 993

упродовж
року

узагальнено інформацію для використання в 
роботі

виконано

632. Реалізація всеукраїнської програми SPARE 
ENERGY HUB

упродовж
року

25 шкіл з різних регіонів, які мають 
реалізовані екологічні проекти

виконано

633. Проведення заходів з «Споживчої 
освіти»:семінари, конкурси.

упродовж
року

розроблено методичні рекомендації виконано

634. Організація та проведення семінарів- 
тренінгів з прав людини

упродовж
року

спільно з Координатором проектів ОБСЄ в 
Україні, за участю низки громадських 
організацій було проведено 2 наради щодо 
рекомендацій з реалізації Загальнодержавної 
програми з освіти у сфері прав людини (м. 
Львів, м. Київ); низку тренінгів для 
педагогічних працівників (м. Миколаїв, м. 
Херсон, м. Львів). В рамках програми 
ЄС/Ради Європи «Сприяння освіті з прав 
людини та демократичного громадянства в 
країнах Східного партнерства» проведено 
низку тренінгів, конференцій;
У рамках Всеукраїнської програми освіти для 
демократичного громадянства 
“Демократична школа, що розроблена 
Міністерством освіти і науки України, Радою 
Європи та Європейським Центром 131м.. 
Вергеланда проведено низку тренінгів для 
педагогічних працівників, конференції, 
семінари.

виконано
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635. Організація та проведення Всеукраїнських 
семінарів для методистів ОІППО з історії, 
правознавства, християнської етики

упродовж
року

проведено:
- три всеукраїнські семінари «Нова 
українська школа: знання/викладання про 
Голодомор та інші геноциди»;
- Першу літню школу з проблематики 
вивчення Голодомору;
- конкурс наукових робіт серед учнів та 
вчителів з проблематики Голодомору; 
створено програму курсу за вибором;

виконано

636. Координація роботи щодо впровадження 
медіа-грамотності

упродовж
року

проведено літню школу, низку тренінгів 
для вчителів закладів освіти;

підготовлено посібник для вчителів 
«Медіаграмотність та критичне мислення на 
уроках суспільних дисциплін» 
http://www.aup.com.ua/mediagramotnist-ta- 
kritichne-mislen/, електронне видання

виконано

637. Координація роботи щодо впровадження 
культури добросусідства

упродовж
року

створено та апробовано низку посібників з 
курсу «Культура добросусідства», 
проведено низку семінарів для методистів 
та вчителів

виконано

638. Координація впровадження проекту 
«Вчимося жити разом» (Луганська, 
Донецька, Запорізька, Харківська, 
Дніпропетровська області)

упродовж
року

формування професійної компетентності 
педагогів ДНЗ з питань формування 
толерантності, навичок ефективної 
соціальної взаємодії у педагогів, дітей та 
батьків вихованців ДНЗ

виконується.

639. Координація впровадження міжнародного 
проекту з соціальної і фінансової освіти 
дітей дошкільного віку «Афлатот» у 
практику роботи ДНЗ (відповідно до 
Меморандуму про співпрацю МОН з 
Міжнародною організацією «Афлотун 
Інтернешнл»)

упродовж
року

формування професійної компетентності 
педагогів ДНЗ з питань соціальної та 
економічної грамотності вихованців ДНЗ та 
їхніх батьків

проведено 29.03.2017 
Міжнародний науково- 

практичний семінар 
«Шляхи оптимізації 
взаємодії педагогів 

дошкільних навчальних 
закладів і батьків 

вихованців у реалізації 
проекту «Афлатот»
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640. Координація проведення дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Формування світогляду 
дошкільників засобами художнього слова 
в інтегрованому освітньому просторі 
дошкільного навчального закладу» (наук. 
кер. -  проф. Гавриш Н.В.)

упродовж
року

розроблення технології формування 
світогляду старших дошкільників засобами 
художнього слова; підготовка навчально- 
методичного комплексу з формування 
світогляду дошкільників засобами 
художнього слова в інтегрованому 
освітньому просторі ДНЗ

виконано.
Дослідно-

експериментальна робота 
завершена

641. Координаційна робота між 
міжнаціональною методичною 
лабораторією VERBA MAGISTRI щодо 
вивчення ГОЛОДОМОРУ (відповідно до 
Меморандуму про співпрацю між МОН 
України, Українським науковим 
дослідницьким та освітнім центром та 
Науково-освітнім консорціумом вивчення 
Голодомору при Канадському інституті 
українських студій)

упродовж
року

підготовлено методичні рекомендації виконано

642. Координація роботи щодо вивчення 
Голокосту в загальноосвітніх навчальних 
закладах

упродовж
року

проведено низку семінарів для методистів 
та вчителів, створено метод рекомендації 
методичні рекомендації

виконано

643. Координація проведення дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Формування екологічно-, 
економічно- й соціально доцільної 
поведінки дошкільників у контексті освіти 
для сталого розвитку» (наук. кер. -  проф. 
Гавриш Н.В.)

упродовж
року

розроблення, апробація технології 
формування екологічно-, економічно- й 
соціально доцільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку, видання 
навчально-методичного комплексу 
«Дошкільнятам -  освіта для сталого 
розвитку», «Маленькі люди великого світу»

виконується.
Дослідно-

експериментальна робота 
буде проводитись 

по 2019 рік

644. Проведення вебінар-семінарів з питань 
впровадження інклюзивної освіти у 
дошкільних навчальних закладах

упродовж
року

матеріали вебінар-семінарів виконано.
Проведено вебінар- 

семінари
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645. Організація та проведення семінарів дл 
методистів ОІППО з біології, хімії, фізики, 
основ здоров’я

упродовж
року

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників

виконано. Проведено 
семінари 

для методистів: 
природничих дисциплін 

(11.01.2017, м. Дрогобич); 
біології (19.09.2017 м.

Запоріжжя); основ 
здоров’я (28.09.2017, м. 

Київ); фізики (6-8 12. 2017, 
м. Вінниця

646. Участь у засіданні Ради у справах інвалідів 
при Кабінетові Міністрів України

упродовж
року

поінформовано членів Ради про роботу 
МОН щодо забезпечення права на освіту 
дітей з особливим освітніми потребами

виконано
взято участь у засіданні 
Ради у справах інвалідів 

при КМУ 28.10.2017
647. Координація роботи щодо проведення 

В сеукраїнської дитячо-ю нацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)

упродовж
року

сприяння допризовній військовій підготовці 
учнів 10-11 класів; виховання юних 
патріотів України 
в загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних навчальних закладах 
на засадах національної гідності, високої 
самосвідомості та активної громадянської 
позиції, здорового способу життя духовно 
багатої та фізично розвиненої особистості

виконано
проводилося протягом 

року

648. Участь у засіданнях Національної ради з 
питань протидії туберкульозу та ВІЛ- 
інфекції/СЩДу

упродовж
року

розроблення законодавчих та 
адміністративних засад з питань протидії 
туберкульозу та ВЩ-інфекції/СЩДу

виконано

649. Участь у засіданнях Ради з координації 
роботи щодо надання волонтерської та 
благодійної допомоги при Міністерстві 
соціальної політики України

упродовж
року

запрошення щодо участі 
від Мінсоцполітики не 

надходили
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650. Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з 
питань охорони дитинства

упродовж
року

підготовлено матеріали, виступи Міністра, 
заступника Міністра щодо діяльності МОН 
у забезпеченні права на освіту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами та дітей, які потребують 
соціального захисту

виконано
Взято участь 06.04.2017 
року та 12.10.2017 року

651. Участь у засіданнях Міжвідомчої робочої 
групи з питань реалізації проекту Twinning 
«Підтримка органів влади в розробці 
законодавчих та адміністративних засад 
для запровадження системи раннього 
втручання та реабілітації дітей з 
інвалідністю

упродовж
року

розроблення законодавчих та 
адміністративних засад для запровадження 
системи раннього втручання та реабілітації 
дітей з інвалідністю

виконано.
Приймали участь у 

засіданнях Міжвідомчої 
робочої групи

652. III Міжнародна конференція Ед КЕМП 
2017

квітень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

653. Круглий стіл щодо вивчення української 
мови в знз з угорською мовою навчання

жовтень проведено за участю Міністра в мм. 
Ужгороді та Берегово з метою подальшої 
роботи з покращення рівня вивчення

654. Всеукраїнська науково-практична 
конференція
«П’яті Волошинські читання».

22-24 червня проведено наради методистів української 
мови і літератури, зарубіжної літератури 
ОІППО щодо реалізації ідей концепції Нова 
українська школа

виконано

655. Участь у роботі предметних комісій з 
української мови, української літератури, 
зарубіжної літератури Науково- 
методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України.

відповідно 
до графіка 
проведення

розглянуто і схвалено навчально-методичні 
матеріали для використання в закладах 
загальної середньої освіти

виконано
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656. Участь у розробці нормативно-правових 
документів з питань вивчення української 
мови і літератури, зарубіжної літератури в 
навчальних закладах.

упродовж
року

модернізація навчальних програм з 
української мови, української літератури, 
зарубіжної літератури для 5-9 класів, 
створення нових навчальних програм з 
предметів для учнів 10-11 класів; надання 
методичних рекомендацій щодо вивчення 
української мови, літератури, зарубіжної 
літератури в 2017/2018 н.р.

виконано

657. Участь в організаційній роботі щодо 
проведення науково-практичних 
конференцій, олімпіад, конкурсів з питань 
вивчення української мови і літератури, 
зарубіжної літератури;

упродовж
року

організація, проведення нарад, семінарів 
методистів української мови, літератури, 
зарубіжної літератури О1ППО, IV етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови і літератури.

виконано

658. Участь у фестивалі педагогічних ідей 
«Мій особистісно зорієнтований урок»

жовтень поширення досвіду роботи вчителів- 
філологів з особистісно орієнтованого 
навчання

виконано

659. Участь у формуванні. складанні та визначені 
показників проекту Закону України про 
Державний бюджет на відповідний рік, 
паспортів бюджетних програм, економічних 
розрахунків та обгрунтувань структурних 
підрозділів Міністерства та відповідальних 
виконавців бюджетних програм

лютий-липень забезпечення програмно-цільового 
використання бюджетних коштів, передбачених 
Міністерству освіти і науки України на 2017 рік

виконано

660. Контроль за виконанням Генеральної угоди 
між Кабінетом Міністрів України та 
профспілковими об’єднаннями

щопівроку поліпшення соціального захисту працівників 
галузі освіти

інформація буде надана 
станом на 15 січня 2018 року

661. Аналіз виконання паспортів бюджетних 
програм за 2016 рік

березень 2017 забезпечення контролю за цільовим 
використанням бюджетних коштів

лист Держказначейству від 
20.02.2017 

№ 1/12-1489
662. Перевірка квартальних та річного за 2015 рік 

звітів у підвідомчих навчальних закладів та
упродовж

року
забезпечення контролю за цільовим 
використанням бюджетних коштів

виконано. Здійснено 
перевірку річного за 2016 рік 
звіту та щоквартальних звітів 

у 2017 році
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663. Складання проектів річного розпису 
асигнувань Державного бюджету України, 
помісячного розпису асигнувань загального 
фонду Державного бюджету України та 
річного розпису спеціального фонду за видами 
надходжень на 2017 рік

лютий забезпечення своєчасного фінансування 
навчальних закладів та установ, 
підпорядкованих МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

664. Розподіл лімітів видатків Державного 
бюджету між підвідомчими навчальними 
закладами та установами на 2017 рік

лютий забезпечення своєчасного фінансування 
навчальних закладів та установ, 
підпорядкованих МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
665. Доведення до підвідомчих навчальних 

закладів та установ лімітних довідок на 2017 
рік

лютий забезпечення своєчасного фінансування 
навчальних закладів та установ, 
підпорядкованих МОН

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань
666. Надання в Державне казначейство України 

кошторису та плану асигнувань державного 
бюджету на 2017 рік

березень забезпечення своєчасного фінансування 
навчальних закладів та установ, 
підпорядкованих МОН

лист Держказначейству від 
09.02.2017 
№ 10.1-5

667. Подання Мінфіну України попередніх 
показників для формування бюджету на 2018 
рік

вересень забезпечення своєчасного формування 
попередніх показників державного бюджету на 
2017 рік

виконано. Лист Мінфіну від 
21.09.2017 

№ 1/12- 5960

668. Здійснення фінансування загальноосвітніх 
навчальних закладів за рахунок освітньої 
субвенції та професійно-технічних навчальних 
закладів за рахунок субвенції на підготовку 
робітничих кадрів відповідно до статті 1033 
“Субвенція на підготовку робітничих кадрів” 
Бюджетного кодексу України

січень-
грудень

забезпечення своєчасного фінансування 
загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок 
освітньої субвенції та професійно-технічних 
навчальних закладів за рахунок субвенції на 
підготовку робітничих кадрів відповідно до 
статті 1033 “Субвенція на підготовку робітничих 
кадрів” Бюджетного кодексу України

фінансування забезпечується 
відповідно до затвердженого 
річного розпису бюджетних 

асигнувань

669. Проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження формули розподілу 
освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами»

грудень удосконалення формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами шляхом 
запровадження, зокрема, нових підходів та 
коефіцієнтів, що застосовуються у формулі

прийнята постанова КМУ від 
27.12.2017

№ 1088 “Про затвердження 
формули розподілу освітньої 

субвенції між місцевими 
бюджетами”
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670. Забезпечення якості вищої освіти IV квартал; 
протягом 

року

розроблено 108 проектів стандартів для 
спеціальностей бакалаврського рівня вищої 
освіти та 84 проекти для спеціальностей 
магістерського рівня вищої освіти; 
проведено єдиний фаховий вступний іспит з 
використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання для вступу на 
навчання за освітнім рівнем магістра за 
спеціальністю 081 «Право»;

виконується

671. Якісна, сучасна і доступна загальна 
середня освіта (Нова українська школа)

І-ІІ квартал; 
ІІ-ІУ 

квартал; 
Ш квартал

розроблено проект Концепції розвитку 
педагогічної освіти;
розроблено 7 стандартів за педагогічними 
спеціальностями та відповідними освітніми 
рівнями

виконується

672. Забезпечити розгляд, реєстрацію статутів 
вищих навчальних закладів

упродовж
року

затверджено 21 статут закладів вищої 
освіти

виконується

673. Забезпечити своєчасний розгляд і надання 
відповідей авторам звернень. У разі 
порушення їх конституційних прав 
вживати заходів для усунення зазначених 
порушень та недопущення їх надалі. 
Посилити персональну відповідальність 
державних службовців за виконавську та 
трудову дисципліну

постійно налагоджена ефективна система контролю 
за наданням своєчасних відповідей авторам 
звернень

виконується

674. Підготовка аналітичних матеріалів по 
вищих навчальних закладах

постійно готуються та надаються інформаційно- 
аналітичні матеріали для КМУ, комітетів 
ВРУ, Колегії МОН

виконано

675. Надавати методичну допомогу 
новопризначеним ректорам (директорам), 
проректорам, заступникам директорів з 
питань управління вищими навчальними 
закладами, організації освітнього процесу

упродовж
року

надавалась консультативно-методична 
допомога новопризначеним ректорам 
(директорам), проректорам, заступникам 
директорів з питань управління вищими 
навчальними закладами, організації 
освітнього процесу

виконано
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676. Спільно з центральними органами 
виконавчої влади, управліннями освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій продовжити 
роботу щодо оптимізації мережі вищих 
навчальних закладів

упродовж
року

затверджені нормативно-правові акти щодо 
оптимізації мережі закладів вищої освіти: 
Постанова КМУ від 07 червня 2017 № 397; 
наказ МОН від 11.07.2017 № 1011; спільний 
наказ МОН та НАНУ від 24.04.2017 № 
633/180

виконано

677. Взяти участь в регіональних нарадах та 
надавати консультації навчальним 
закладам з питань організації освітнього 
процесу у вищих навчальних закладах 
регіонів

упродовж
року

проведено два тури регіональних нарад- 
семінарів з проректорами та 
відповідальними секретарями приймальних 
комісій ВНЗ у грудні 2016 року та червні 
2017 року (накази МОН України від 
29.11.2016 № 1435 та від 01.06.2017 № 781)

виконано

678. Виробниче навчання працівників апарату 
щодо опрацювання основних нормативних 
документів, законів, постанов Верховної 
Ради України, указів Президента України, 
постанов та розпоряджень Кабінету 
Міністрів України у галузі вищої освіти; 
тематичних розширених засідань 
оперативних нарад

постійно, 
третій 

вівторок, 
поточного 

місяця, 
згідно з 

графіком

працівники департаменту проходили курси 
підвищення кваліфікації відповідно до 
затвердженого графіку

виконується

679. Нормативно-правове забезпечення 
формування регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів

П-Ш
квартали

підготовлено проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів». Кабінетом 
Міністрів України проект закону повернуто 
для приведення у відповідність до 
регламентних вимог. Законопроект 
направлено на повторне погодження до 
Міністерства фінансів України

виконано частково.
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680. Запровадження ефективних програм 
професійної орієнтації молоді

ІІ-IV
квартали

з метою популяризації робітничих професій, 
підвищення їх престижності у 2017 році 
проведено:
25 регіональних виставок творчих робіт 
учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти та 25 регіональних 
«ярмарок професій»;
25 регіональних конкурсів та 
Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE»; 
25 регіональних та 5 всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професій: «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування», «Перукар», 
«Кондитер»; «Флорист»; «Маляр».
Також із залученням соціальних партнерів 
проведено Всеукраїнські конкурси фахової 
майстерності:
спільно з компанією «Knauf MGK 2017 
Ukraine» - з професії «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій»; 
у рамках українсько-швейцарського проекту 
«Державно-приватне партнерство для 
поліпшення санітарно-технічної освіти в 
Україні» - з професії «Монтажник 
санітарно-технічних систем та 
устаткування».
18.07.2017 р. проведено в прямому ефірі 
Сумського обласного телебачення 
телемарафон «Розвиток професійної освіти 
-  економічне зростання регіону».

виконано.
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681. Модернізація мережі професійно- 
технічних навчальних закладів

ш -rv
квартали

на виконання наказів Міністерства освіти і 
науки України про реорганізацію закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
впродовж 2017 року державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань припинено 27 
закладів освіти.

постійно виконується.

682. Розвиток державно-приватного 
партнерства

ш -rv
квартали

підписано меморандуми про 
співробітництво МОН з соціальними 
партнерами:
31.03.2017 -  з Будівельною палатою 
України;
10.10.2017 -  з ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»;
19.06.2017 -  з громадською спілкою 
«Національне галузеве партнерство в легкій 
промисловості України «Fashion Globus 
Ukraine».
За участі соціальних партнерів створено 5 
НПЦ сучасних будівельних матеріалів і 
технологій:
4 НПЦ -  компанії «Снєжка - Україна»;
1 НПЦ -  компанії «Кнауф Гіпс Київ».

виконано.

683. Оновлення змісту та поліпшення якості 
професійно-технічної освіти.

ш -rv
квартали

розроблено та затверджено 61 освітній 
стандарт професійної (професійно- 
технічної) освіти на основі 
компетентнісного підходу (накази МОН від 
13.11.2017 № 1465 (19 освітніх стандартів), 
від 22.12.2017 №1651 (21 освітній стандарт), 
від 27.12.2017 №1691 (21 освітній 
стандарт)). Із 61 освітнього стандарту 32 
створені на основі професійних стандартів. 
Розпочато упровадження елементів дуальної 
форми навчання у 52 закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти в 25 регіонах 
за 56 професіями

постійно виконується.
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684. Заходи щодо розрахунків обсягів 
державного замовлення на підготовку 
робітничих кадрів у закладах 
пенітенціарної служби на 2017-2018 роки 
та підготовки відповідних пропозиції 
Міністерству економіки України

січень,
листопад

сформовано обсяги державного замовлення 
на поточний рік та середньостроковий 
прогноз

виконано.

685. Підготувати матеріали до засідання колегії 
МОН з питань призначення стипендій 
Президента України учням професійно- 
технічних навчальних закладів, які стали 
переможцями Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності

липень підготовлено матеріали до засідання колегії 
МОН з питання призначення стипендій 
Президента України учням закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, 
які стали переможцями Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності. Здійснено 
виплату стипендії Президента України 
учням професійно-технічних навчальних 
закладів, які стали переможцями 
Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності (наказ МОН від 14.07.2017 № 
1034)

виконано.

686. Прийом, узагальнення та опрацювання 
державної та відомчої статистичної 
звітності за підсумками роботи у 
2016/2017 н. р. за формами: 1(профтех), 
2(профтех), 3(профтех), 4В(профтех), 
5В(профтех), 6В(профтех), 7В(профтех), 
8В (профтех), 9В(профтех)

липень,
серпень,
версень,
жовтень,
січень,
лютий,

листопад

узагальнено статистичні дані державної та 
відомчої статистичної звітності за 
відповідними формами та подано до 
Державної служби статистики (листи МОН 
від 10.02.2017 № 1/11-1149, від 13.11.2017 
№ 1/12-6782).

виконано.

687. Підготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали щодо виконання обсягів 
державного та регіонального замовлення у 
2017 році

жовтень проведено аналіз виконання обсягів 
державного та регіонального замовлення на 
підготовку кадрів у 2017 році

виконано.

688. заходи щодо проведення занять з 
слухачами Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти НАПН 
України

упродовж
року

проведено 10 занять із слухачами 
Центрального інституту післядипломної 
педагогічної освіти НАПН України

виконано.
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689. Заходи щодо подальшого співробітництва 
з Європейським фондом освіти в галузі 
професійно-технічної освіти

упродовж
року

реалізовано проект ЄФО «Децентралізація 
професійно-технічної освіти в Україні -  поштовх до 
дій». За участі міжнародних та національних 
експертів підготовлено Зелену книгу, у якій 
зазначені ключові стратегії модернізації системи 
професійно-технічної освіти щодо реалізації процесу 
децентралізації в Україні на 2017-2020 рр. 
Проведено міжнародну конференцію «Професійна 
освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння 
соціально-економічному та регіональному розвитку 
України».
7-8 червня 2017 року під час заключної конференції 
«Туринський процес -  2016» (м. Турин, Італія) 
українська делегація презентувала Національний звіт 
«Туринський процес 2016. Україна».
Також взято участь в організації та проведенні: 
семінару «Нові методологічні підходи до 
розроблення професійних, освітніх стандартів та 
стандартів оцінювання, що базуються на 
компетентностях» (11 липня 2017); 
семінару «Партнерство між компаніями та 
навчальними закладами професійної освіти у рамках 
навчання на робочому місці в Швеції» (27-30 серпня 
2017);
семінару з питань розроблення державних стандартів 
професійно-технічної освіти на компетентнісній 
основі (25-26 квітня 2017);
міжнародного семінару «Підходи, проблеми та 
очікування від Національного реєстру кваліфікацій 
та веб-сайту про систему кваліфікацій» (30 травня 
2017);
міжнародній конференції «Регіональне управління 
політикою та системою вдосконалення навичок у 
сфері професійної освіти і навчання в Україні: Роль і 
обов’язки регіональних рад професійної освіти».

виконано.
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690. - меморандуму між Міністерством освіти і упродовж У рамках реалізації проекту «Професійна виконано.
науки України, Державною пенітенціарною року освіта в будівельній галузі України»
службою України та німецькою неурядовою проведено на базі Броварського професійного
організацією DVV International про ліцею та Державного закладу освіти «Центр
взаєморозуміння та співпрацю щодо світи професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова»
осіб, які перебувають у місцях позбавлення методичні семінари для викладачів та
волі; майстрів виробничого навчання за професіями
- проекту Федерального Міністерства «Муляр» та «Монтажник гіпсокартонних
закордонних справ Німеччини у співпраці з 
організацією «Global Project Partners» 
«Професійна освіта в будівельній галузі 
України»

конструкцій» (19.06.2017 - 22.06.2017)
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691. Сприяти розвитку міжнародного
співробітництва, здійснити заходи щодо 
реалізації проектів:
- »Державно-приватне партнерство для 
поліпшення санітарно-технічної освіти в 
Україні», донором якого є Ш вейцарська 
Агенція Розвитку та Співробітництва, 
Геберіт Інтернешнл Сейлз А Г;
- Українсько-німецький проект у  сфері 
професійно-технічної освіти щодо 
модернізації та адаптації навчання за  
сучасними робітничими професіями 
будівельної галузі відповідно до стандартів 
Європейського Союзу за участю Фонду 
Ебергарда Шьока (Німеччина);

упродовж
року



5

розроблено навчальний посібник «Будова та 
монтаж санітарно-технічних систем (у двох  
частинах)».
22-23.05.2017 проведено тренінг
швейцарським експертом для педагогічних 
працівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти-учасників 
проекту.
30.05-01.06.2017 проведено Всеукраїнський 
конкурс фахової майстерності за професією  
«Монтажник санітарно-технічних систем та 
устаткування» серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти - 
учасників проекту. 31.05.2017 та 16.11.2017  
проведені наради директорів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, на 
базі яких створено чи планувалося створення 
НПЦ за професією «Монтажник санітарно- 
технічних систем та устаткування» за кошти 
державного бюджету. 06-07.06 та 01- 
02.11.2017 р. проведено підвищення 
кваліфікації майстрів в/н та викладачів за 
професією «Монтажник санітарно-технічних 
систем та устаткування» закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі яких 
створено чи планувалося створення НПЦ за 
кошти державного бюджету.
06-07.12.2017 р. проведено підвищення 
кваліфікації керівників НПЦ за професією  
«Монтажник санітарно-технічних систем та 
устаткування» закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі яких 
створено чи планувалося створення НПЦ за 
кошти державного бюджету.

виконано.
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692. Засідання робочих груп щодо розроблення 
державних стандартів професійно-технічної 
освіти з конкретних професій

упродовж
року

проведено 66 засідань робочих груп щодо 
розроблення освітніх стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти з конкретних 
професій

виконано.

693. Засідання експертної кадрової комісії з 
розгляду питань діяльності керівників 
навчальних закладів, установ професійно- 
технічної та позашкільної освіти

упродовж
року

проведено 17 засідань експертної кадрової 
комісії з розгляду питань діяльності 
керівників навчальних закладів, установ 
професійно-технічної та позашкільної освіти

виконано.

694. Надавати організаційно-методичну 
допомогу: з розроблення та затвердження 
установчих документів професійно- 
технічних навчальних закладів різних 
типів та форм власності; розроблення 
навчально-плануючої документації

упродовж
року

надано організаційно-методичну допомогу з 
розроблення навчально-плануючої 
документації закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти різних типів та 
форм власності

виконано.

695. Вебінари з директорами регіональних 
навчально-методичних (науково- 
методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти

щомісяця 10.11.2017 р. проведено інтернет-нараду для 
представників департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій та закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
щодо роз’яснень положень наказу МОН від
04.10.2017 № 1349 «Про затвердження 
документів щодо підготовки кадрів за 
професіями загальнодержавного значення», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 31 жовтня 2017 року за № 1330/31- 
198, та Форми державного контракту на 
надання послуг з підготовки кваліфікованих 
робітників закладом професійної (професійно- 
технічної) освіти за професіями 
загальнодержавного значення -  31 жовтня 
2017 року за № 1331/31-199.

виконано.

696. Всеукраїнська нарада директорів 
регіональних навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти

I півріччя проведено Всеукраїнські наради для 
директорів регіональних навчально- 
методичних (науково-методичних) центрів 
(кабінетів) професійно-технічної освіти (29
30.06.2017 -  Херсон, 10.10.2017 -  Одеса)

виконано.
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697. Всеукраїнські наради з заступниками 
директорів (начальників) департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій 
з питань професійно-технічної освіти

I, II півріччя проведено Всеукраїнські наради директорів 
(заступників директорів) департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської держадміністрацій з 
питань професійної (професійно-технічної) 
освіти (23.02.2017; 3-4.04.2017, 12.12.2017. 
м. Київ).

виконано.

698. Підготовка та подання оперативної 
інформації

постійно Забезпечено оперативний збір інформації з 
нагальних проблем професійної 
(професійно-технічної) освіти. Зокрема, 
щотижнево готується оперативна 
інформація щодо стану фінансування 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, створення НПЦ за державні кошти, 
передачі з державної у комунальну 
власність цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, проходження опалювального сезону 
тощо.

постійно виконується.

699. Своєчасний розгляд і надання відповідей 
авторам звернень.

постійно надано відповіді на звернення громадян, 
підприємств, установ, організацій з питань 
професійної (професійно-технічної) освіти.

постійно виконується.

700 Розвиток позашкільної освіти постійно створення умов для самовизначення, 
саморозвитку, самореалізації дитячої 
особистості, її професійної орієнтації, 
формування соціально-громадського 
досвіду

виконується

701. Удосконалення діяльності психологічної 
служби системи освіти України

постійно збільшення кількісного та якісних 
показників діяльності психологічної служби

виконується

702. Підтримка талановитих та обдарованих 
дітей та молоді, розвиток пошуково- 
дослідницької діяльності

постійно розвиток системи підтримки талановитих та 
обдарованих дітей, їх здібностей і талантів в 
сфері науки, технічної та іншої творчості

виконується
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703. Розвиток науково-технічної творчості 
дітей та молоді

постійно розвиток інженерної думки у дітей, 
здобуття первинних професійних навичок і 
вмінь, необхідних для подальшої 
самореалізації та професійної діяльності

виконується

704. Профілактика насильства, наркоманії, 
злочинності та запобігання торгівлі 
людьми серед дітей та учнівської молоді

постійно зменшення рівня агресивності та 
протиправної поведінки, убезпечення 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми 
серед дітей та учнівської молоді

виконується

705. Підтримка ініціатив й активності органів 
учнівського самоврядування, формування 
соціально-громадського досвіду

постійно залучення органів учнівського 
самоврядування до участі у прийнятті 
рішень на рівні громади

виконується

706. Всеукраїнська науково-практична 
конференція до Міжнародного Дня Лісу 
«Відтворимо ліси разом»

березень забезпечення потреб учнівської молоді в 
здобутті знань, умінь і навичок в галузі 
лісівництва, виховання свідомого ставлення 
до праці, природи, використання та 
відтворення лісових ресурсів та вибір 
майбутньої професії

виконано

707. III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України

березень-
квітень

виявлення, розвиток і підтримка 
обдарованих, здібних до наукової діяльності 
дітей і талановитої молоді

виконано

708. Всеукраїнський збір лідерів органів 
учнівського самоврядування 
загальноосвітніх навчальних закладів

березень,
жовтень

розвиток громадсько-державного 
управління, забезпечення прав дітей 
відповідно до Конвенції ООН про права 
дитини

виконано

709. Всеукраїнський фестиваль позашкільних 
навчальних закладів України «Територія 
творчості»

травень національно-патріотичне виховання дітей 
засобами позашкільної освіти, поширення 
та примноження надбань національної 
культури та художньої спадщини 
українського народу

виконано

710. Зліт юних дослідників-природознавців червень підтримка та сприяння науково- 
дослідницькій діяльності дітей в галузі 
екології, природи, біології

виконано
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711. 46-й Чемпіонат України серед юнаків з 
пішохідного туризму та 5-й Чемпіонат 
України серед юнаків з велосипедного 
туризму

липень підготовка молоді до служби в Збройних 
Силах України, фізичне та моральне 
виховання учнівської молоді, виявлення 
найсильніших команд та юних спортсменів

виконано

712. ХІ Всеукраїнський зліт юних туристів- 
краєзнавців

липень національно-патріотичне виховання 
учнівської молоді засобами туризму і 
краєзнавства

виконано

713. Чемпіонату України з картингу серед 
учнівської молоді

вересень підтримка технічних видів спорту серед 
дітей, розвиток індивідуальних здібностей і 
талантів в сфері технічної творчості

виконано

714. Всеукраїнський урочистий збір 
переможців Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів і 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2017 році 
для вручення стипендій Президента 
України

жовтень державна підтримка юним науковцям для 
успішного навчання та проведення 
наукових досліджень

виконано

715. Організація курсів підвищення 
кваліфікацій для педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів на базі 
Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

упродовж
року

підвищення рівня підготовки педагогічних 
працівників позашкільних закладів

виконується

716. Утворення Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій

упродовж
року

постановою Кабінету Міністрів України від 
5 квітня 2017 р. № 226 утворено 
Національну раду України з питань 
розвитку науки і технологій

виконано

717. участь у підготовці для Мінфіну паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

лютий департаменту економіки та фінансування 
надано інформацію для підготовки 
паспортів бюджетних програм

виконано
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718. за участю керівників наукових установ, що 
знаходяться у сфері управління МОН, 
проведення засідання з підведення 
підсумків їх діяльності

лютий за участю керівників закладів вищої освіти 
та наукових установ, що знаходяться у сфері 
управління МОН, проведено засідання з 
підведення підсумків наукової та науково- 
технічної діяльності закладів вищої освіти і 
наукових установ, що знаходяться у сфері 
управління МОН

виконано

719. підготовка та подання до Мінфіну 
пропозицій структурних змін щодо 
прогнозних обсягів видатків загального 
фонду державного бюджету на 2018 рік по 
науковій сфері МОН та розпорядниках 
нижчого рівня

квітень,
червень

мінфіном враховано пропозиції МОН для 
підготовки проектів державних бюджетів 
наступних фінансових періодів

виконано

720. підготовка та подання до 
Мінекономрозвитку пропозицій щодо 
обсягів фінансування на 2018 рік у 
науковій сфері МОН та розпорядниках 
нижчого рівня

квітень,
червень

до Мінекономрозвитку надано пропозиції 
щодо обсягів фінансування на 2018 рік у 
науковій сфері МОН та розпорядниках 
нижчого рівня

виконано

721. організація проведення урочистих заходів 
з нагоди Дня науки

травень 19 травня 2017 року проведено урочисте 
засідання з нагоди Дня науки

виконано

722. проведення засідання секцій за фаховими 
напрямами наукової Ради МОН щодо 
розгляду анотованих звітів за закінченими 
у 2016 році науково-дослідними роботами 
вищих навчальних закладів та наукових 
установ, які належать до сфери управління 
МОН

І квартал проведено засідання секцій за фаховими 
напрямами наукової Ради МОН щодо 
розгляду анотованих звітів за закінченими у 
2016 році науково-дослідними роботами 
вищих навчальних закладів та наукових 
установ, які належать до сфери управління 
МОН

виконано

723. участь у підготовці для Мінфіну звітів за 
паспортами бюджетних програм за 2016 
рік

раз на рік підготовлено фінансову звітність щодо 
виконання планових показників за 
паспортами бюджетних програм у 201 6 
році

виконано
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724. створення бізнес-інноваційних центрів за 
участю вищих навчальних закладів

упродовж
року

утворено бізнес-інноваційні центри в 
Національному університеті «Львівська 
політехніка», Донецькому національному 
університеті (м. Вінниця), Черкаському 
національному університеті імені Богдана 
Хмельницького та Чернігівському 
національному політехнічному університеті.

виконано

725. Заходи, в рамках реалізації Угоди про 
партнерство з питань комерціалізації 
результатів науково-технічної діяльності 
між Міністерством та групою компаній 
GrowthUp, щодо проведення спільної 
навчально-практичної програми «4 Кроки 
до Інновації»

упродовж
року

в рамках проведення спільної навчально- 
практичної програми «4 Кроки до Інновації» 
були обговорені шляхи пошуку інвестора 4-ом 
проектам ВНЗ. В рамках проведення спільної 
навчально-практичної програми «4 Кроки до 
Інновації» учасники провели конкурентний 
аналіз, підвищили рівень та компетентності у 
технологічному підприємництві та 
комерціалізації інновацій. Крім того 
проаналізовано ринок споживача і замовника 
послуг. Також, були обговорені шляхи 
пошуку інвестора 4-ом проектам ВНЗ.

виконано

726. заходи щодо проведення круглих столів, 
семінарів, конференцій стосовно розвитку 
інноваційної діяльності

упродовж
року

МОН у рамках заходу Всеукраїнський 
фестиваль інновацій проведено 
конференцію «Проблеми нормативно
правового забезпечення інноваційної 
діяльності та шляхи їх вирішення».

виконано

727. заходи в рамках реалізації Угоди про 
партнерство та співробітництво між 
Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством оборони України та 
Державним концерном «Укроборонпром» у 
сфері розвитку новітніх технологій для 
забезпечення оборони та безпеки країни, 
підготовки фахівців для підприємств 
оборонної промисловості та підвищення 
рівня підготовки військових фахівців з 
експлуатації озброєння і військової техніки

упродовж
року

з метою реалізації положень Угоди про 
партнерство та співробітництво між 
Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством оборони України та 
Державним концерном «Укроборонпром» 
підписаний спільний наказ МОН та 
Міноборони від 03.02.2017 № 170/68

виконано
проведено 2 засідання 

Комісії з питань 
співробітництва в освітній, 

науково-технічній та 
оборонно-промисловій 

сферах
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728. провести Інформаційно-комунікативний 
захід з питань перспективних напрямів 
розвитку технологій та техніки 
військового призначення у рамках 
проведення XIII Міжнародна 
спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА 
БЕЗПЕКА -  2016»

жовтень у рамках проведення XIII Міжнародної 
спеціалізованої виставки «ЗБРОЯ ТА 
БЕЗПЕКА -  2016» МОН спільно з 
Міністерством оборони організовано та 
проведено V Міжнародну конференцію 
«Проблеми координації воєнно-технічної та 
оборонно-промислової політики в Україні. 
Перспективи розвитку озброєння та 
військової техніки».

виконано

729. міжнародний Форум «Innovation Market» листопад взято участь в міжнародному форумі 
«Innovation Market», під час якого 
організовано та проведено:
-семінар для фахівців підрозділів вищих 
навчальних закладів України з питань 
інтелектуальної власності «Практичні 
аспекти захисту та управління ІВ»,
-форум «Інноваційний розвиток КНР та 

українсько-китайське науково-технічне 
співробітництво», ї;
- семінар «Можливості для малого та 
середнього бізнесу в програмі з досліджень 
та технологічного розвитку ЄС Горизонт 
2020»,
-панельної дискусії «Зародження культури 
підприємництва в ВНЗ».

виконано

730. семінар -  тренінг «Про участь у програмі 
Міжнародній європейській інноваційній 
науково-технічній програмі «EUREKA»

ІІ квартал проведено:
- Міжнародна науково-практична 
конференції «EUREKA в Україні».
- Міжнародна науково-практична конференція 
«Участь у європейських наукових, науково- 
технічних та інноваційних програмах та 
інтеграція України до Європейського 
дослідницького простору»

виконано
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731. Забезпечити збір та узагальнення 
інформації щодо результатів реалізації 
середньострокових пріоритетних напрямів 
регіонального рівня у 2016 році.

упродовж
року

здійснено збір, обробку та аналіз інформації 
щодо регіональних пріоритетів для 
врахування при підготовці урядових рішень 
з питань інноваційного розвитку.

виконано

732. організація проведення експертизи 
інноваційних проектів, проектів 
технологічних та наукових парків

упродовж
року

на експертизу інноваційні проекти, проекти 
технологічних та наукових парків не 
подавалися.

виконується

733. здійснення реєстрації технологічних 
парків, проектів технологічних парків, 
проектів наукових парків, інноваційних 
проектів та ведення державного реєстру 
інноваційних проектів, видача свідоцтв

упродовж
року

на експертизу технологічні парки, проекти 
технологічних парків, проекти наукових 
парків, інноваційні проекти не подавалися.

виконується

734. підготовка та проведення засідань Комісії 
з організації діяльності технологічних 
парків та інноваційних структур інших 
типів

упродовж
року

засідання Комісії з організації діяльності 
технологічних парків та інноваційних 
структур інших типів не проводилися.

виконується

735. забезпечення погодження рішення про 
створення наукового парку

упродовж
року

погоджено рішення про створення 
наукового парку «Агрозоовед»

виконано
лист МОН від22.06.2017 № 

1/11-6045
736. Удосконалення Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального 
закладу

упродовж
року

прийняття Типового положення про 
юридичну клініку вищого навчального 
закладу.

1. Затверджено наказом 
МОН від 21.08.2017 
№ 1221.
2. Направлено до МЮУ 
для здійснення державної 
реєстрації листом від
21.08.2017 № 1/12-5445.
3. Наказ МОН від
17.10.2017 № 1384 «Про 
скасування наказу МОН 
від 21.08.2017 № 1221».
4. Лист МОН від
20.10.2017 № 1/12-6551 
щодо скасування наказу.
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737. Забезпечення конкурсного відбору на 
посади державної служби категорії «Б» і
«В»

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано

738. Документальне оформлення проходження 
державної служби та трудових відносин в 
апараті Міністерства

постійно дотримано вимоги чинного законодавства виконано

739. Здійснення заміщення вакантних посад 
керівників вищих навчальних закладів, 
державних підприємств, наукових та 
науково-дослідних установ в 
установленому порядку на конкурсних 
засадах

постійно забезпечено виконання вимог чинного 
законодавства

виконано

740. Проведення засідання експертної кадрової 
комісії з розгляду питань діяльності 
керівників вищих навчальних закладів, 
державних підприємств, наукових та 
науково-дослідних установ

постійно здійснено контроль щодо діяльності 
керівників, забезпечення ними контрактних 
зобов’язань

виконано

741. Забезпечення проведення засідання 
Нагородної комісії, удосконалення 
організації її діяльності та забезпечення 
регулярного проведення засідань

проведено 8 
засідань

дотримані вимоги нагородного 
законодавства

виконано

742. Засідання Конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття 
вакантних посад державної служби 
категорії «Б» і «В» Міністерства

постійно забезпечено конкурсний відбір на посади 
державної служби

виконано

743. Засідання конкурсної комісії з проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець»

березень -  
квітень

конкурс не відбувся у з 
зв’язку з відсутністю 

претендентів
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744. Надання інформації Держкомстату України на 
виконання наказу Держкомстату України від 
05.09.2012 № 376 «Про затвердження форми 
державного статистичного спостереження № 
9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний 
склад державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування, які займають 
посади керівників та спеціалістів» надання 
інформації за формою 9-ДС

грудень-
січень,

червень-
липень

звіт надано виконано

745. Надання інформації Національному агентству 
України з питань державної служби:
- про стан виконання Заходів на виконання 
Комплексної програми підготовки державних 
службовців, затвердженої Указом Президента 
України від 09.11.2000 №1212/2000;
- на виконання наказу Нацдержслужби 
України від 24.07.2015 №161 «Про 
затвердження форми звітності КСДС 
(квартальна) «Звіт про кількісний склад 
державних службовців» та Інструкції щодо її 
заповнення»;
- на виконання наказу Нацдержслужби 
України від 08.04.2014 №43 «Про 
затвердження Порядку ведення переліку 
державних органів, установ та організацій, 
посади керівних працівників і спеціалістів 
яких віднесені до посад державних 
службовців»;
- на виконання наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 31.05.2013 
№316 надання звіту про наявність вакансій в 
Шевченківський районний центр зайнятості;
- на виконання Указу Президента України від 
12.08.2010 № 806 «Про першочергові заходи 
щодо вдосконалення формування та реалізації 
державної кадрової політики» надавати 
аналітичну інформацію про стан кадрової 
роботи

у терміни 
встановлені 

заходами

щоквартальн
о

щороку до 
1 березня

у разі 
потреби

у разі 
потреби

звіт надано виконано
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746. Надання Шевченківському районному виконано
військовому комісаріату: 
на виконання Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу 
звіт про чисельність працюючих та 
заброньованих працівників центрального

грудень звіт надано

виконано
апарату. постійно забезпечено дотримання вимог
Оголошення конкурсів на заміщення законодавства, демократичність і прозорість
вакантних посад керівників вищих процесу заміщення посад керівників ВНЗ;
навчальних закладів, що належать до забезпечено контроль за відповідністю
сфери управління МОН. постійно кандидатур претендентів на заміщення 

посад керівників навчальних закладів
виконано

Організацію виборів та заходів щодо вимогам, визначеним Законом України
призначення та звільнення керівників 
вищих навчальних закладів, що належать 
до сфери управління МОН.
Організацію заходів щодо погодження 
призначення на посаду керівників 
навчальних закладів, що не належать до 
сфери управління МОН

постійно «Про освіту» виконано

747. Виконання акту КМУ «Деякі питання постійно, до створено Координаційний центр з виконується постійно
виконання Рамкової програми завершення імплементації Рамкової програми ЄС з
Європейського Союзу з досліджень та програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
інновацій «Горизонт 2020», зокрема в «Горизонт (2014 -  2020), серед завдань якого:
частині обрання українських делегатів та 2020» координація дії ЦОВВ щодо заходів,
експертів у засіданнях комітетів Програми визначених програмою «Горизонт 2020»;
«Г оризонт 2020» та у роботі Ради участь у розробленні проектів актів
Об’єднаного дослідницького центру. законодавства, що належать до його 

компетенції.
Відібрано представників та експертів до 
низки програмних комітетів «Горизонт 
2020», за рештою вакансій відбувається 
підведення підсумків проведення 
додаткового конкурсу.
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748. Сприяння участі юридичних та фізичних 
осіб України у програмі «Горизонт 2020» 
та компліментарній до неї програмі 
«Євратом»

постійно створено сектор міжнародних програм ЄС з 
досліджень та інновацій, серед завдань 
якого формування та забезпечення 
реалізації державної політики з питань 
участі України у рамкових програмах ЄС (та 
компліментарних до них) у галузі науки, 
досліджень, інновацій та технологій задля 
розширення участі українських наукових 
установ, організацій, вчених у таких 
програмах.
Проведено більше 200 заходів 
(інформаційних днів, тренінгів, семінарів) з 
метою поширення інформації про програму. 
Діє мережа національних та регіональних 
контактних пунктів (37 НКП та 6 РКП). 
Функціонує Національний портал 
«Г оризонт 2020»
Постійно надаються листи підтримки 
українським науковим установам, 
організаціям, вченим, які подають проектні 
заявки на участь у програмі «Горизонт 
2020» та звертаються з проханням про 
надання такої підтримки.
Кількість успішних проектних заявок 
«Горизонт 2020», у яких беруть участь 
українські наукові установи, організації, 
вчені у 2017 році зросла з 66 до 90 (дані ЄК 
станом на листопад 2017 р.)

виконується

749. Імплементація рекомендацій Peer Review 
of the Ukrainian Research and Innovation 
System, що було здійснено в рамках 
програми «Горизонт 2020»

до моменту 
виконання

підвищення рівня інтернаціоналізації 
української науки та досліджень

зміна виконавця -  
Д.Чеберкус
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750. Проведення засідань комісій з науково- 
технічного співробітництва з такими 
країнами: В’єтнам, Вірменія, Корея, Литва, 
Польща, Словаччина, Словенія, Японія

упродовж
року

забезпечено ефективне білатеральне 
науково-технічне співробітництво в рамках 
двосторонніх зобов’язань.
Видано наказ МОН від 13.03.2017 № 376 (зі 
змінами) «Про проведення засідань 
спільних комісій з науково-технічного 
співробітництва у 2017 р.»
Проведено двосторонні засідання:
- П’яте засідання Спільного українсько- 
корейського комітету з науково-технічного 
співробітництва (27.03.2017 р., Київ)
- 15-е засідання Спільної робочої групи 
Україна- НАТО зі співробітництва з питань 
науки та довкілля (04.07.2017 р, м. Київ)
- Сьоме засідання українсько-литовської 
комісії зі співробітництва у сфері науки та 
технологій (4.10.2017 р., Вільнюс)
- Перше засідання Спільного українсько- 
чеського комітету з науково-технологічного 
співробітництва (6.12.2017 р. Прага)

виконано

751. Забезпечення фінансової підтримки для 
реалізації двосторонніх науково-дослідних 
проектів

упродовж
року

укладено 88 договорів з установами та 
організаціями щодо надання фінансової 
підтримки для реалізації двосторонніх 
науково-дослідних проектів.
Прийнято необхідну звітну документації 
щодо реалізації двосторонніх науково- 
дослідних проектів

виконано

752. Надання фінансової підтримки для 
проведення міжнародних наукових заходів 
(конференцій), що проводитимуться ВНЗ 
та науковими установами, які 
підпорядковані МОН

упродовж
року

укладено 35 договорів із закладами вищої 
освіти та науковими установами, які 
підпорядковані МОН, щодо фінансування 
проведення міжнародних конференцій. 
Прийнято звітну документацію щодо 
проведених конференцій

виконано
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753. Проведення засідання спільного комітету 
Україна-ЄС з співробітництва в галузі науки 
та технологій (на виконання положень 
Угоди між Україною та Європейським 
Співтовариством про наукове і технологічне 
співробітництво) та Комітету України та 
Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій (на виконання положень Угоди 
між Україною та Європейським Союзом про 
участь України у програмі Європейського 
Союзу Горизонт 2020 -  Рамкова програма з 
досліджень та інновацій)

перша 
половина 
2017 року

забезпечено ефективну співпрацю з ЄС у 
сфері науки та досліджень 
Проведено 04 квітня 2017 року в м. Брюссель, 
Королівство Бельгія:
- засідання Спільного Комітету Україна - ЄС з 
досліджень та інновацій
- засідання Спільного Комітету Україна -  ЄС 
зі співробітництва в галузі науки та 
технологій

виконано

754. Робота з проектами міжнародних 
договорів у сфері освіти. Підготовка 
документів до підписання.

упродовж
року

18.07.2017 р. підписана Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Грузії про співробітництво в галузі освіти та 
науки. Відповідно до Закону України «Про 
ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Чорногорії про 
співробітництво в галузі освіти» від
07.06.2017 року № 2087-УШ вищезгадана 
Угода набрала чинності 07.07.2017 р 
Підписано Декларацію про забезпечення 
особам, які належать до національних 
меншин (української національної меншини 
в Республіці Польща та польської 
національної меншини в Україні) права 
вивчати рідну мову та навчатись рідною 
мовою. Унормовано договірно-правову 
базу в галузі освіти з Грузією та 
Чорногорією. Особам, які належать до 
польської національної меншини, що 
проживають на території України, 
забезпечення умов для навчання рідною 
мовою та вивчення цієї мови.

виконано
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755. Підготовка та проведення першого 
засідання Спільної Комісії з питань 
співпраці у сфері вищої освіти між 
Україною та Польщею (Міністерство 
науки та вищої освіти Республіки Польща)

упродовж
року

Захід не проведено, оскільки Угода не 
укладена (наразі проект Угоди знаходиться 
на розгляді польської сторони)

не виконано

756. Підготовка та проведення українсько- 
польської Комісії з питань забезпечення 
освітніх потреб національних меншин (м. 
Варшава)

квітень у засіданні українсько-польської Комісії з 
питань забезпечення освітніх потреб 
національних меншин (м. Варшава) взяв 
участь заступник Міністра П.Хобзей 
Обговорювалися питання щодо задоволення 
освітніх потреб представників національних 
меншин

виконано

757. Підготовка відрядження керівництва МОН 
до Азербайджану з метою вирішення 
проблемних питань щодо визнання 
українських документів про вищу освіту

лютий-
березень

делегація від МОН на чолі з першим 
заступником Міністра Ковтунцем В. В. 
відвідала м. Баку з 26 лютого по 1 березня з 
метою вирішення проблемних питань щодо 
визнання українських документів про вищу 
освіту

Проведено переговори по проблемних 
питанням щодо визнання українських 
дипломів про вищу освіту.

виконано

758. Проведення чергового засідання 
українсько-туркменської Ради ректорів (м. 
Ашгабат)

упродовж
року

підтримка співпраці з ВНЗ Туркменістану захід не проведено у 
зв’язку з кадровими 

змінами, що відбулися у 
Туркменістані

759. Проведення міжвідомчих консультацій з 
Міністерством освіти, досліджень та 
релігій Греції з метою унормування питань 
визнання документів про середню освіту 
державного зразка, зокрема тих, що 
видаються Міжнародною Українською 
Школою (МУШ)

перша 
половина 
2017 року

напрацювання порядку визнання 
Міністерством освіти, досліджень та релігій 
Греції документів, що видаються 
Міжнародною Українською Школою 
(МУШ)

виконується, тривають 
консультації
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760. Підготовка до офіційного візиту Міністра 
до Індії з метою підписання Програми 
Програма освітнього співробітництва між 
міністерством освіти і науки України та 
Міністерством розвитку людських 
ресурсів Республіки Індія. Проведення у 
Індії Форуму випускників українських 
ВНЗ (спільно з УДЦМО)

перша 
половина 
2017 року

візит не відбувся, оскільки Програма не 
підготовлена до підписання у зв’язку зі 
зволіканням індійської сторони.

виконується

761. Забезпечення систематичного проведення 
засідань робочої групи з питань реалізації 
програми ЮНЕСКО зі сталого розвитку в 
освіті «Освіта 2030»

упродовж
року

за участі першого заступника Міністра 
відбулись засідання 201-ї сесії Виконавчої 
ради ЮНЕСКО (1-3 травня 2017 року) та 
202-ої сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО (9
14 жовтня 2017 року). Під час останнього 
засідання Україною було підтримано 
проект резолюції «Про глобальну та 
регіональну координацію та підтримку 
імплементації четвертої мети Програми 
сталого розвитку -  Освіта 2030»

виконано

762. Підписання угоди зі Світовим банком щодо 
гранту Траст-фонду «Зміцнення формування 
політики на основі доказових даних із 
використанням освітньої статистики й 
аналізу». Початок імплементації проекту

упродовж
року

лист-угоду про грант траст-фонду 
№ ТБ0Л4096 «Проект зміцнення науково 
обґрунтованої розробки державної політики 
на основі освітньої статистики та аналітики» 
та Угоду про грант між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та 
державною науковою установою «Інститут 
освітньої аналітики» підписано 24 січня 
2017 року.
Сума гранту -  340 000 доларів США, строк 
реалізації -  до 24.01.2019, проект технічної 
допомоги зареєстровано 
Мінекономрозвитку 30.03.2017, картка 
проекту № 3597.

виконано
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763. На виконання положень Меморандуму про 
взаєморозуміння між Урядом України і 
ОЕСР щодо поглиблення співробітництва 
проведення спільно з ОЕСР презентації 
дослідження по доброчесності освітньої 
системи. За участі директора освітніх 
програм ОЕСР Андреаса Шляйхера

березень актуалізація питання академічної 
доброчесності та корупції у сфері освіти; 
напрацювання подальших напрямків 
співпраці з ОЕСР у сфері освіти

виконано

764. Проведення аудиту виконання 
Меморандуму про взаєморозуміння між 
Чеським агентством розвитку (CzDA) та 
МОН на 2014-2016 рр.; проведення 
консультацій щодо продовження дії 
Меморандуму на 2017-2018 рр.

упродовж
року

за результатами позитивної оцінки аудиту 
виконання Меморандуму про 
взаєморозуміння між Чеським агентством 
розвитку (CzDA) та МОН на 2014-2016 роки 
Уряд Чехії 22 травня 2017 року ухвалив 
рішення про продовження програми 
«Модернізація державної системи освіти в 
Україні» на 2017-2018 роки.
Додаткову угоду про продовження дії 
Меморандуму між CzDA та МОН на 2017
2018 роки було підписано 24 жовтня 2017 
року.

виконано

765. В рамках співпраці МОН з Австрійською 
урядовою агенцією KulturKontakt 
ініціювання та проведення заходів, 
спрямованих на розвиток опорних шкіл

упродовж
року

за підтримки організації «Культур Контакт 
Австрія» 24-25 жовтня 2017 року у м. Києві 
проводився Всеукраїнський семінар для 
представників пілотних шкіл на тему: «Нова 
українська школа -  нові підходи до 
навчання і викладання» та тренінг для 
тренерів нової української школи

виконано

766. Спільно Британською Радою в Україні, 
Посольством Великої Британії в Україні та 
Prometheus розробка он-лайн курсів з 
підготовки до ЗНО для школярів з 
тимчасово окупованих територій, 
територій, що знаходяться на лінії 
розмежування та переселенців

перша 
половина 
2017 року

покращення доступу до освіти окремих 
категорій громадян, котрі стали жертвами 
військових дій

виконано
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767. Систематичне ініціювання міжнародних 
проектів, направлених на підтримку 
концепції Нової української школи (НУШ)

упродовж
року

ініціювання проектів/програм у 2017 році: 
проект «Фінська підтримка реформи 
української школи» за підтримки 
Міністерства закордонних справ 
Фінляндської Республіки (наразі проект 
Угоди між Урядом України та Урядом 
Фінляндської Республіки про реалізацію 
проекту узгоджується з ЦОВВ); програма 
«Демократична школа: Підтримка освітніх 
реформ в Україні 2017-2021» за підтримки 
Європейського центру ім. Вергеланда та 
Міністерства закордонних справ Норвегії; 
продовження реалізації проекту «Нова 
українська школа», за підтримки 
Міністерства національної освіти та 
Міністерства закордонних справ Республіки 
Польща; протягом року реалізовувались 
інші поточні проекти, направлені на 
підтримку концепції Нової української 
школи (НУШ)._________________________

виконано
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768. Продовження консультацій з EACEA щодо 
відкриття окремого вікна для України в 
рамках Еразмус+. Постійна робота над 
підвищенням ефективності національних 
структурних проектів Еразмус+

упродовж
року

протягом 2017 року питання відкриття 
окремого вікна фінансування проектів для 
України в рамках програми Еразмус+ 
неодноразово обговорювалося з 
представниками Європейської Комісії та 
ЕАСЕА під час таких заходів:
1) другого засідання кластера 4 
(співробітництво у сфері науки та технологій, 
інформаційного суспільства, аудіовізуальної 
політики, освіти, навчання та молоді, 
культури, спорту та фізичної культури) 
Підкомітету з питань економіки та іншого 
галузевого співробітництва Комітету асоціації 
між Україною та ЄС (17 травня 2017 року, 
м.Київ); 2) третього засідання Комітету 
асоціації між Україною та ЄС (29-30 червня 
2017року, м.Брюссель); 3) зустрічі Міністра 
освіти і науки України Лілії Гриневич з 
Хюгом Мінгареллі, послом Європейського 
Союзу в Україні (28 квітня 2017 року, 
м.Київ); З метою підвищення ефективності 
виконання трьох національних структурних 
проектів програми Еразмус+, які отримали 
фінансування ЄС за результатами конкурсу 
2016 року, видано накази МОН № 1306, 1307 
та 1308 від 25.09.2016 про реалізацію 
відповідних проектів.

виконано

769. Проведення інформаційних заходів а рамках 
Eastern Partnership Platform 4 
(seminar/workshop ICT in Horizon 2020; 
eTwinning valorization event)

упродовж
року

надано інформаційну підтримку та взято 
участь у засіданнях Панелі з досліджень та 
інновацій у рамках тематичної платформи № 
4 «Контакти між людьми» ініціативи ЄС 
«Східне партнерство»

виконано
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770. В рамках співпраці з ETF підготовка 
проектної пропозиції до Європейської 
Комісії щодо фінансування 
інфраструктурного проекту у сфері 
професійно-технічної освіти;

перший 
квартал року

17 листопада 2017 року в приміщенні МОН 
відбулась нарада з розповсюдження 
інформації про результати дослідження та 
здійснений аналіз потреб для реформування 
професійної освіти. Було презентовано 
проект підтримки ЄС «Формулювання 
допомоги ЄС у реформуванні системи 
професійної (професійно-технічної) освіти в 
Україні» (EuropeAid/132633/C/SER/multi; 
проект № 2017/385997)

виконано

771. Проведення міжнародної конференції на 
чолі з прем’єр-міністром щодо 
реформування професійно-технічної 
освіти та навчання упродовж життя 
(пропозиція ETF)

перший 
квартал року

конференцію проведено 3-4 квітня 2017 
року (за участі Директора ETF М. Сербан, 
Прем’єр-Міністра В. Гройсмана, Віце- 
прем’єр-міністра -  Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства Г. Зубка, 
Міністра освіти і науки Л. Гриневич)

виконано

772. Зустріч з міжнародними донорами задля 
презентації реформи шкільної освіти та 
обговорення напрямків співпраці та 
допомоги

упродовж
року

упродовж 2017 року було організовано та 
проведено 3 зустрічі з міжнародними 
донорами:
1) 18 січня 2017 року (у приміщенні 
Посольства Чехії в Україні)
2) 20 червня 2017 року
3) 12 грудня 2017 року
Одним з важливих результатів співпраці 
МОН з міжнародними донорами у 2017 році 
є рішення про утворення Координаційної 
Ради з міжнародної підтримки освітніх 
реформ.

виконано

165



166

773. Ведення бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської діяльності 
Міністерства. Складання та подання 
фінансової, бюджетної, податкової 
звітності Міністерства. Забезпечення 
дотримання бюджетного законодавства та 
контроль за цільовим використанням 
бюджетних коштів в Міністерстві

упродовж
року

забезпечена діяльність МОНУ виконано

774. Ведення бухгалтерського обліку 
розрахунків та зобов’язань, основних 
засобів та матеріальних цінностей, 
грошових коштів

упродовж
року

надано користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансове становище, 
результати діяльності та рух грошових 
коштів Міністерства

виконано

775. Забезпечення методичного керівництва та 
контролю за дотриманням вимог 
законодавства з питань ведення 

бухгалтерського обліку, складення 
фінансової та бюджетної звітності установ, 
організацій, підприємств, які належать до 

сфери управління Міністерства

упродовж
року

координація діяльності підвідомчих установ виконано

776. Складання мережі установ та організацій, 
що належать до сфери управління МОН 
України та які отримують кошти з 
державного бюджету України в 2017 році

щомісячно забезпечено виконання бюджетного процесу 
обслуговування державного бюджету за 
видатками

виконано

777. Прийняття, узагальнення та зведення 
інформації про надання цільових пільгових 

державних кредитів для здобуття вищої 
освіти

щомісячно забезпечене ефективне використання коштів 
та своєчасне повернення наданих пільгових 
кредитів до державного бюджету України

виконано

778. Нарахування заробітної плати працівникам 
Міністерства та виконання інших завдань, 

пов’язаних з оплатою праці

щомісячно забезпечено трудові відносини всіх 
працівників, сприяючи зростанню 
продуктивності праці, поліпшенню якості 
роботи, підвищенню її ефективності

виконано
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779. Складання та подання звітності: до ФСС з 
ТВП (річна, квартальна, місячна); до ДФС 

(квартальна); до Держкомстату (річна, 
квартальна, місячна); до ПФУ (місячна); 
до ГУ Регіональної статистики (звіт про 
проведення закупівель товарів, робіт та 

послуг за державні кошти -  річна, 
квартальна)

7, 10, 20 
числа 

кожного 
місяця 

упродовж 
року

забезпечено державні спостереження і 
отримання повної, всебічної й об'єктивної 
статистичної, податкової, страхової 
інформації.
Забезпечення вчасного фінансування 
Фондом соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності 
страхувальників для надання ними 
матеріального забезпечення

виконано

780. Складання бюджетного запиту на 
наступний рік за програмою 2201010

відповідно до 
встановлених 
законодавств 
ом термінів

надано пропозиції з відповідним 
обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних 
коштів, необхідних для діяльності на 
наступний бюджетний період

виконано

781. Складання номенклатури справ управління відповідно
до

встановлених
термінів

забезпечено створення єдиної системи 
формування справ, їх обліку, швидкого 
пошуку документів за змістом і видом

виконано

782. Здійснення оплати на виконання науково- 
дослідних та науково-технічних робіт за 

державним замовленням

упродовж
року

забезпечено виконання державного 
замовлення в науковій сфері

виконано

783. Складання фінансових планів та контроль 
за виконання показників фінансових 

планів, окремо щодо кожного 
підприємства, що належать до управління 

МОН України

щоквартально забезпечено виконання показників 
фінансових планів, окремо щодо кожного 
підприємства, що належать до управління 
МОН України

виконано

784. Проведення моніторингу ефективності 
управління об’єктами державної власності

щоквартально забезпечено виконання функцій з 
управління об’єктами державної власності

виконано

785. Прийом, аналіз та узагальнення 
інформації, фінансової звітності 

підвідомчих навчальних закладів та 
установ за 2016 р., І квартал, ІІ квартал, ІІІ 

квартал 2017 року

січень-лютий, 
квітень- 
травень, 
липень- 
серпень, 
жовтень- 
листопад

забезпечено інформування по правильності 
складання, оформлення та відображення 
достовірної інформації по виконанню 
бюджетного процесу

виконано
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786. Складання розподілів відкритих 
асигнувань для навчальних закладів та 
установ, що отримують фінансування 

через головного розпорядника бюджетних 
коштів МОН України

щомісячно забезпечено своєчасне отримання 
фінансування навчальними закладами та 
установами, що фінансуються через МОН 
України

виконано

787. Облік зобов’язань та фінансових 
зобов’язань бюджетних коштів в 2017 році

щомісячно забезпечено здійснення контролю при взятті 
на облік зобов'язань, удосконалення 
механізмів цільового використання 
бюджетних коштів та управління 
бюджетними коштами

виконано

788. Складання річної, квартальної, місячної 
бюджетної та фінансової звітності про 

виконання кошторису центрального апарату 
МОН України та консолідованої звітності 

навчальних закладів та установ, що належать 
до сфери управління МОН України

відповідно до 
встановлених 
законодавство 

м термінів

забезпечено правильність складання, 
оформлення та відображення достовірної 
інформації в фінансовій та бюджетній 
звітності

виконано

789. Складання меморіальних ордерів з 
додатками: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 

17

щомісячно забезпечена єдність відображення 
однорідних за змістом господарських 
операцій на відповідних синтетичних 
субрахунках бухгалтерського обліку

виконано

790. Ведення Головної книги, Касової книги, 
журналу реєстрації прибуткових та 

видаткових касових ордерів центрального 
апарату МОН України

щомісячно забезпечено удосконалення готівкових 
розрахунків, єдності відображення 
однорідних за змістом господарських 
операцій на відповідних синтетичних 
субрахунках бухгалтерського обліку

виконано

791. Інформування громадськості через засоби 
масової інформації та офіційний сайт 
МОН про реформи в освіті

упродовж
року

поінформованість громадяни у реалізації 
освітньої і наукової діяльності МОН, 
проведенні реформ

виконується
постійно
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792. Координація підготовки та моніторинг 
виконання Міністерством плану 
пріоритетних дій Уряду

упродовж
року

підготовка інформації про стан виконання 
МОН плану пріоритетних дій Уряду на 2017 
рік

виконано
Здійснено підготовку 

щотижневих звітів про 
стан виконання Плану 

пріоритетних дій Уряду на 
2017 рік для керівництва 
МОН та Офісу реформ 

КМУ, надіслано до СКМУ 
щоквартальні та 

підсумковий звіти МОН 
про його виконання

793. Організація доступу до публічної 
інформації

упродовж
року

виконання Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»

виконано

794. Організація проведень засідань Колегії 
МОН

щомісячно взаємодія з громадськістю через 
консультативні органи

виконано. Протягом 2017 
року організовано 9 засідань 

колегії МОН на яких 
розглянуто 49 питань.

795. Календарне планування МОН упродовж
року

організація щотижневого, щомісячного , 
щорічного планування МОН

виконано

796. Забезпечення проведень засідань Громадської 
ради при МОН та її Правління

упродовж
року

взаємодія з громадськістю через 
консультативні органи

виконано. Підготовлено 
плани та звіти МОН про 

консультації з громадськістю.
797. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

взаємодії з Кабінетом Міністрів України, 
центральними органами виконавчої влади

упродовж
року

забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів 
України

виконано.
Забезпечено надання 
пропозицій МОН до 

порядку денного засідань 
Уряду та опрацювання 
матеріалів до засідань 

Уряду та Урядових 
комітетів у системі 

електронної взаємодії з 
органами виконавчої 

влади.
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798. Аналітичне, інформаційне та організаційне 
забезпечення діяльності Міністра освіти і 
науки.

упродовж
року

підготовка аналітичної інформації з окремих 
питань. Забезпечено інформаційними 
матеріалами до засідань Уряду, Урядових 
комітетів Міністра та заступників Міністра 
(усього протягом року на засіданні Уряду 
прийнято 107 нормативно-правових актів (з них: 
постанов КМУ - 50; розпоряджень -  41; 
законопроектів -  5; Указів Президента -  9; 
розпоряджень Президента - 2

виконано.

799. Організація та надання методичної допомоги 
при наданні відповідей на запити на публічну 
інформацію

упродовж
року

забезпечення реєстрації, систематизації, 
запитів на інформацію аналізу та контролю 
щодо задоволення

виконано. Протягом 2017 
року працівниками МОН 

опрацьовано 1356 запитів на 
публічну інформацію.

800 Здійснення передачі професійно-технічних 
навчальних закладів з державної до 
комунальної власності

1 півріччя 
2017 року

прийнято розпорядження КМУ від 27 грудня 
2017 р. № 996-р «Про передачу цілісних 
майнових комплексів державних 
професійно-технічних навчальних закладів 
у спільну власність територіальних громад 
Київської області», здійснюються заходи 
щодо забезпечення передачі ПТНЗ у інших 
областях (оформлення документів про право 
власності, відповідних рішень 
територіальних громад).

Виконано частково, 
перенесення завдання на 

2018 рік

801 Забезпечення розгляду у встановленому 
порядку питань щодо передачі в оренду, 
списання, передачі в оперативне 
управління (господарське відання) 
державного майна, що перебуває у сфері 
управління МОН

упродовж 
року за 

необхідністю

звернення щодо передачі в оренду, 
списання, передачі в оперативне управління 
(господарське відання) державного майна 
опрацьовуються у встановленому порядку

виконано

802. Організація роботи апарату Міністерства в 
автоматизованій системі електронного 
документообігу

грудень прискорення опрацювання документів, 
прозорість у роботі Міністерства

виконано

803. Проведення ІІ Міжнародної науково- 
практичної конференції «Гендер PRO 2: 
гендерна лінгвістика і динаиіка мовної 
норми»

листопад започаткування і підтримка фахової 
лінгвістичної дискусії щодо ресурсів 
утворення й уживання фемінітивів в 
українській мові

виконано
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804. Здійснити заходи щодо презентаційного, 
програмного, технічного супроводу 
проведення колегій, нарад у центральному 
апараті МОН України

упродовж
року

презентаційний, програмний, технічний 
супровід проведення колегій, нарад

виконано

805. Здійснити заходи щодо безперебійного 
функціонування апаратно-програмних 
комплексів у центральному апараті МОН, 
локальної мережі, електронної пошти

упродовж
року

безперебійно працюючі апаратно-програмні 
комплекси МОН (понад 250 комплексів)

виконано

806. Здійснити системне супроводження 
програмно-технологічного комплексу 
«Бюджет», інформаційних баз даних та 
серверів

упродовж
року

програмно-технологічний комплекс, 
інформаційна база даних, резервні копії бази 
даних, працюючий сервер

виконано

807. Здійснити системне супроводження та 
безперебійну роботу сервера програмного 
комплексу для головних розпорядників коштів 
(ГРК) державного бюджету (Мінфін України), 
оновлення програмного забезпечення серверу 
та клієнтських робочих місць

упродовж
року

працюючий сервер і оновлене програмне 
забезпечення серверу та клієнтських робочих 
місць

виконано

808. Здійснити формування за запитами 
структурних підрозділів МОН інформаційно- 
аналітичних матеріалів

упродовж
року

інформаційно-аналітичні матеріали про обсяги 
прийому та випуску фахівців з вищою освітою. 
Порівняльний аналіз обсягів прийому та 
випуску за напрямами підготовки га 
спеціальностями (по роках). Інформаційно- 
аналітичні звіти щодо державного майна. 
Друковані та електронні інформаційно- 
аналітичні звіти з фінансово-економічними 
показниками. Інформаційно-аналітичні 
матеріали про бюджет за бюджетними 
програмами з деталізацією за кодами 
економічної класифікації видатків для 
оприлюднення у засобах масової інформації. 
Інформаційно-аналітичні звіти про стан 
розвитку загальної середньої освіти 
(регіональний аспект). Інформаційно-аналітичні 
звіти про стан розвитку позашкільної освіти 
(регіональний аспект)

виконано
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809. Здійснити системний супровід програмно - 
технологічного комплексу «Підготовка 
наукових та науково-педагогічних кадрів через 
аспірантуру та докторантуру»

упродовж
року

інформаційно-аналітичні матеріали про 
державне замовлення та підготовку наукових та 
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, 
докторантуру

виконано

810. Здійснити супроводження програмно- 
технологічного комплексу «Матеріально- 
технічне забезпечення центрального апарату 
МОН»

упродовж
року

інформаційна база даних та програмно- 
технологічний комплекс

виконано

811. Підготовка та проведення моніторингового 
дослідження результатів навчання 
випускників початкової школи

січень-
серпень

визначено рівень навчальних досягнень 
випускників початкової школи

виконано

812. Всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості»

жовтень - 
червень

всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості- 
2017» проведено

виконано

813. Міжнародний конкурс «Найкращий 
учитель української мови за кордоном» у 
2016/2017 н.р.

січень-
серпень

III Міжнародний конкурс «Найкращий 
учитель української мови за кордоном» 
проведено

виконано

814. Міжнародний учнівський конкурс юних 
істориків «Лелека-2017»

січень - 
вересень

міжнародний учнівський конкурс юних 
істориків «Лелека-2017» проведено

виконано

815. Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти

січень-
листопад

всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти 
проведено

виконано

816. Всеукраїнський диктант мовами 
національних меншин, приурочений до 
Дня рідної мови

лютий проведено 21 лютого, підготовлено 
методичні рекомендації з проведення Дня 
рідної мови (лист ІМЗО від 15.02.2017 № 
2.1/10-249)

виконано

817. Щорічний міжнародний Форум вчителів 
іноземних мов

березень міжнародний Форум вчителів іноземних 
мов проведено 16.03.2017

виконано

818. ІІ етап Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру-2017»

березень міжнародний математичний конкурс 
«Кенгуру-2017» проведено

виконано

819. IV етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 
2016/2017 н. р.

березень - 
квітень

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з 26 навчальних предметів проведено

виконано
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820. Всеукраїнський фестиваль педагогічної 
майстерності з використання ІКТ «Нова 
українська школа як складова єдиного 
ІКТ-насичено освітнього простору» в 
рамках дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» 
на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів України»

березень - 
квітень

всеукраїнський фестиваль педагогічної 
майстерності з використання ІКТ проведено 
16.03.2017

виконано

821. Всеукраїнський фізичний конкурс 
«Левеня»

березень - 
квітень

всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 
проведено

виконано

822. Третій (заключний) тур всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2017»

квітень третій (заключний) тур всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2017» проведено 
21-28.04.2017

виконано

823. Комплексна олімпіада з математики, 
фізики та інформатики «Турнір чемпіонів»

квітень - 
травень

комплексну олімпіаду з математики, фізики та 
інформатики «Турнір чемпіонів» проведено 
01-03.05.2017

виконано

824. Конкурсні відбірково-тренувальні збори 
команд школярів України з підготовки до 
міжнародних учнівських олімпіад 2017 
року

квітень - 
червень

конкурсні відбірково-тренувальні збори 
команд школярів України з підготовки до 
міжнародних учнівських олімпіад 2017 року 
проведено

виконано

825. Всеукраїнські учнівські Інтернет- 
олімпіади з навчальних предметів у 
2017/2018 н. р.

квітень - 
грудень

всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади з 
8 навчальних предметів проведено

виконано

826. Всеукраїнський освітній форум GROW UP 
з питань упровадження інклюзивної освіти 
у практику роботи ДНЗ

І декада 
червня

всеукраїнський освітній форум GROW UP 
відбувся 21-24.06.2017, проведено пленарне 
засідання, майстер-класи і круглий стіл з 
обговорення питань теорії та практики 
інклюзивної освіти в дошкіллі

виконано

827. Літня школа «Використання ІКТ у 
початковій школі» в рамках дослідно- 
експериментальної роботи за темою 
«Розумники» (Smart kids)»

червень - 
липень

літню школу проведено, підвищено фахову 
майстерність педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти

виконано
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828. Всеукраїнська науково-методична 
інтернет-конференція «Ідеї Василя 
Сухомлинського про психологічне 
забезпечення навчально-виховного 
процесу та сучасна освіта»

жовтень всеукраїнську конференцію «В. О. 
Сухомлинський: погляд у майбутнє» 
проведено 26.10.2017, осмислено ідеї 
педагога щодо психологічного забезпечення 
освітнього процесу

виконано

829. Зустріч Президента України з 
переможцями всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2017»

вересень зустріч проведено 27.09.2017, вручено 
державні нагороди переможцям конкурсу

виконано

830. Зустріч Міністра освіти і науки України з 
переможцями та лауреатами 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  
2017»

вересень зустріч проведено 28.09.2017, обговорено 
актуальні питання освіти

виконано

831. VIII Український форум з управління 
Інтернетом (IGF-UA)

вересень - 
жовтень

форум проведено 06.10.2017, представлено 
міжнародний досвід управління Інтернетом 
для подальшого впровадження в Україні

виконано

832. Відкритий турнір юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» всеукраїнського 
рівня серед учнів та студентів

жовтень - 
грудень

турнір проведено, виявлено обдаровану 
молодь, популяризовано знання фінансової 
грамотності

виконано

833. Всеукраїнська нарада для спеціалістів з 
дошкільної освіти департаментів освіти і 
науки обласних, Київської міської 
держадміністрацій «Підсумки розвитку 
дошкільної освіти у 2017 році та ключові 
завдання діяльності на наступний рік»

грудень нараду проведено 16.11.2017, узагальнено 
результати діяльності управлінських і 
методичних служб, ДНЗ, визначено 
пріоритети діяльності на наступний рік

виконано

834. Заходи щодо виконання бюджетної 
програми «Здійснення методичного та 
матеріально-технічного забезпечення 
діяльності навчальних закладів» - видання, 
придбання, зберігання і доставка 
підручників і посібників для студентів 
ВНЗ, учнів ЗНЗ, ПТНЗ та вихованців ДНЗ

упродовж
року

новими підручниками забезпечено учнів 9 
класу ЗНЗ та учнів спеціальних ЗНЗ для 
дітей з особливими освітніми потребами

виконано

174



175

835. Віртуальний захист конкурсних робіт 
етапу відбірково-тренувальних зборів 
переможцями Національного конкурсного 
відбору «ICYS -  Україна» учасників XXIII 
Міжнародної конференції юних 
дослідників International Conference of 
Young Scientists (ICYS-2017)

упродовж
року

збірна команда учнів України взяла участь у 
міжнародній конференції дослідників 
International Conference of Young Scientists 
(ICYS-2017)

виконано

836. Вивчення роботи місцевих органів 
управління освітою щодо організації 
перевірки готовності навчальних закладів 
до роботи в новому 2017/2018 
навчальному році та осінньо-зимовий 
період

серпень-
жовтень

забезпечення готовності закладів та установ 
освіти до роботи у новому навчальному році

виконано.
Здійснено вивчення органів 

управління освітою  Чернівецької, 
Закарпатської областей, м іст Ірпінь 

К иївської області та  К ам ’янець- 
П одільський Х м ельницької області.

проведено моніторинг щодо організованого 
початку 2017/2018 навчального року в 
закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти, зокрема підготовлено 
інформацію щодо контингенту учнів 
(слухачів), що приступив до навчання, 
кількості учнів (слухачів) 1 курсу, 
готовності до опалювального сезону.

виконано.

837. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Прогресівні зміни в 
початковій школі» (м. Київ та Київська 
область)

лютий обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

838. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Нова українська 
школа» (м.Стрий Львівська область)

лютий обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано
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839. Спільно з Міністерством економічного 
розвитку та торгівлі сформувати обсяги 
державного замовлення на підготовку 
робітничих кадрів та молодших 
спеціалістів у професійно-технічних 
навчальних закладах у 2017 році для 
подання їх на затвердження до Кабінету 
Міністрів України

липень спільно з Міністерством економічного 
розвитку та торгівлі сформовано обсяги 
державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів (постанова КМУ 
від 12.07.2017 № 511)

виконано.

840. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Школа- територія 
прав і демократії» (м.Миколаїв)

березень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

841. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Інформаційні 
технології та STEM-освіта» (м.Вінниця)

березень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

842. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Нові формати 
освіти: навчаємо ефективно і з радістю» 
(м.Полтава)

березень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

843. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Обмін досвідом -  
шлях до взаємозбагачення» (м.Охтирка 
Сумської області)

березень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

844. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Педагогіка 
партнерства»(м.Маріуполь Донецької 
області)

березень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано
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845. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» міжнародної 
конференції Третя міжнародна 
конференція «ЕдКемп Україна 2017» за 
темою «Нова українська 
школа:компетентнісне навчання та 
педагогіка партнерства» (м. Харків)

квітень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності, побудова 
національної освітянської спільноти, 
забезпечення обміну досвідом між 
учительством України та інших країн світу

виконано

846. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Інноваційні 
технології в навчанні» (с. Луково 
Закарпатської області)

квітень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

847. Проведення Громадською організацією 
«ЕдКЕмп Україна» регіональної 
конференції за темою «Розвиток 
емоційного інтелекту» (м. Харків)

квітень обговорення реформ у дискусійному 
режимі, підвищення престижності 
педагогічної професії та рівня мотивації до 
вчительської діяльності

виконано

848. Спільно з Державною службою статистики 
України удосконалити форми галузевої 
статистичної звітності загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів

квітень- 
серпень

форми галузевої статичної звітності виконано

849. З Центральною оглядовою комісією МОН і ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки 
України

червень Упровадження зміни з метою приведення у 
відповідність до норм законодавства 
Європейського Союзу

виконано

850. Взяти участь у засіданнях Громадської 
ради керівників освітніх програм 
всеукраїнських громадських об’єднань 
національних меншин України при 
Міністерстві

упродовж
року

протокол засідань виконано

851. Організаційна, методична, практична 
допомога навчальним закладам та установам 
освіти з питань фінансового забезпечення

упродовж
року

забезпечення надання консультацій навчальним 
закладам та установам освіти з питань 
фінансового забезпечення

виконано.
Постійно надається допомога 

навчальним закладам та 
установам освіти і науки з 

питань фінансування
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852. Надання допомоги управління освіти і науки, 
ВНЗ І-ІУ р.а., ПТНЗ, іншим установам та 
закладам освіти з питань статистичної 
звітності, дотримання положень і норм, 
визначених нормативно-правовими актами 
КМУ, МОН тощо

упродовж
року

забезпечення надання допомоги 
управління освіти і науки, ВНЗ І-ІУ р.а., ПТНЗ, 
іншим установам та закладам освіти з питань 
статистичної звітності, дотримання положень і 
норм, визначених нормативно-правовими 
актами КМУ, МОН тощо

виконано.
Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота щодо 
статистичної звітності, 

дотримання положень і норм, 
визначених нормативно- 
правовими актами КМУ, 

МОН тощо
853. Дослідно-експериментальна робота 

Всеукраїнського рівня за темою 
«Дидактико-методичне і навчальне 
забезпечення концептуальних засад 
реформування початкової загальної 
освіти» (наказ МОН від 15.07.2016 № 834)

упродовж
року

матеріали дослідження робота над дослідження 
продовжується

854. Дослідно-експериментальна робота 
Всеукраїнського рівня за темою 
«Психолого-педагогічне забезпечення 
особистісно орієнтованої освіти на засадах 
гуманної педагогіки в загальноосвітніх 
навчальних закладах» (наказ МОН від 
17.01.2015 № 22)

упродовж
року

матеріали дослідження робота над дослідження 
продовжується

855. Разом з управліннями освіти і науки 
облдержадміністрацій продовжити роботу 
щодо перегляду мережі вищих навчальних 
закладів та їх відокремлених структурних 
підрозділів

упродовж
року

подальша оптимізація мережі вищих 
навчальних закладів.

Виконується.

856. Взаємодія з питань щодо сприяння 
працевлаштуванню випускників та 
зайнятості молоді з Міністерством 
соціальної політики, Федерацією 
роботодавців та регіональними центрами 
зайнятості населення

упродовж
року

проведено робочі зустрічі; розроблено 
проект постанови КМУ про порядок 
реалізації права осіб на першочергове 
зарахування до вищих медичних і 
педагогічних навчальних закладів за 
державним замовлення, які уклали угоду 
про відпрацювання у сільській місцевості

виконується
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857. Забезпечити співпрацю із засобами 
масової інформації щодо висвітлення 
діяльності МОН та вищих навчальних 
закладів

упродовж
року

підготовлено інформаційні повідомлення на 
запити представників засобів масової 
інформації

виконується

858. Взяти участь у проведенні слухань 
Комітету Верховної Ради з питань науки і 
освіти щодо стану професійної освіти в 
Україні, напрямів удосконалення 
нормативно-правової бази в галузі освіти, 
розвитку трудового потенціалу тощо

упродовж
року

підготовлено відповідні інформаційно- 
аналітичні матеріали, взято участь у 
проведенні слухань Комітету Верховної 
Ради з питань науки і освіти

виконано.

859. Взаємодія з центральними органами 
виконавчої влади, Спільним 
представницьким органом сторони 
роботодавців на національному рівні, 
Спільним представницьким органом 
всеукраїнських об’єднань профспілок, 
Інститутом професійно-технічної освіти 
НАПН України, Асоціацією міст України, 
Інститутом демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 
Інститутом модернізації змісту освіти, 
Інституту освітньої аналітики, 
громадськими організаціями з питань 
розвитку професійно-технічної освіти

упродовж
року

проведено спільно з Інститутом демографії 
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
круглий стіл «Перспективні професії: шляхи 
визначення, підходи до прогнозування» 
(01.03.2017, м. Київ).

Взято участь у:
- засіданнях Президії Будівельної 

палати України 25.04.2017 р. та 12.12.2017 
р.;

- форсайтній сесії «Дорожня карта 
професійної освіти - 2020» (організатор: 
Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України).

виконується постійно.

860. З Інститутами Національної академії 
педагогічних наук України, обласними 
інститутами післядипломної педагогічної 
освіти

упродовж
року

розроблено проекти положень «Про 
регіональний навчальний заклад 
післядипломної педагогічної освіти», «Про 
організацію очно-дистанційного 
підвищення кваліфікації керівних та 
педагогічних кадрів», «Про опорний 
навчальний заклад»

виконано
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861. З Міжнародною громадською організацією 
«Міжнародна освітньо-культурна Асоціа
ція» з питань проведення Міжнародного 
конкурсу-фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Усі ми діти твої, Україно!»

упродовж
року

проведено Міжнародний конкурс-фестиваль 
дитячої та юнацької творчості «Усі ми діти 
твої, Україно!»

виконано

862. З НАЗЯВО, міністерствами, які мають 
вищі навчальні заклади, організаціями 
роботодавців та громадськими 
організаціями освітян з питань поліпшення 
підготовки кадрів з вищою освітою

упродовж
року

опрацьовано питання поліпшення 
підготовки кадрів з вищою освітою

виконано

863. З Департаментами МОН, організаціями 
роботодавців та громадськими організа
ціями освітян, іншими підрозділами МОН

упродовж
року

надано пропозиції до документів та 
матеріалів з проблем модернізації вищої 
освіти

виконано

864. Проведення нарад і семінарів з 
проректорами вищих навчальних закладів, 
директорами наукових установ та 
державних підприємств

упродовж
року

проведено наради та семінари з 
проректорами закладів вищої освіти, 
директорами наукових установ та 
державних підприємств щодо ефективної 
організації наукового процесу у закладах 
вищої освіти та наукових установах, 
отримання вагомих результатів та 
показників за результатами виконання 
наукових досліджень і розробок

виконано

865. Організація та проведення засідання 
президії Ради проректорів з наукової 
роботи вищих навчальних закладів та 
директорів наукових установ МОН

упродовж
року

проведено засідання президії Ради 
проректорів з наукової роботи закладів 
вищої освіти та директорів наукових 
установ МОН щодо визначення проблемних 
питань з удосконалення механізму 
фінансування та провадження наукової та 
науково-технічної діяльності вищих 
навчальних закладів та наукових установ

виконано
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866. З Міністерством оборони України, 
Міністерством культури України, 
Міністерством соціальної політики 
України

упродовж
року

проведено Міжнародний мовно- 
літературний конкурс студентської та 
учнівської молоді імені Тараса Шевченка, 
Міжнародний конкурс з української мови 
імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості

виконано

867. Спільно з ТОВ «ЛІГА: ЗАКОН» забезпечити 
системну підтримку та цілісність системи 
інформаційно-правового забезпечення 
«ЛІГА:ЗАКОН.ЕЛІТ 9.4». Здійснити 
підключення працівників центрального 
апарату МОН до цієї системи

постійно безперебійно працююча інформаційна система 
«ЛІГА: ЗАКОН»

виконано

868. з Мінсоцполітики з питань відпрацювання 
механізму взаємодії суб’єктів органів 
законодавчої та виконавчої влади щодо 
надання допомоги потерпілим від торгівлі 
людьми

постійно координація спільних дій виконується

869. з МВС з питань профілактики і 
попередження дитячої злочинності та 
правопорушень

постійно координація спільних дій виконується

870. з Мінсоцполітики з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей, 
збереження мережі закладів оздоровлення 
та відпочинку

постійно координація спільних дій виконується

871. з Мінмолодьспорт з питань підтримки та 
розвитку дитячо-громадського руху

постійно координація спільних дій виконується

872. з НАПН України з питань науково- 
методичного забезпечення позашкільної 
освіти та психологічної служби системи 
освіти, виховної роботи

постійно координація спільних дій виконується

873. МОЗ щодо профілактики наркоманії, 
алкоголізму та тютюнокуріння

постійно координація діяльності виконується

874. з Національним педагогічним 
університетом імені М.П. Драгоманова в 
питаннях удосконалення підготовки кадрів 
для позашкільної освіти

постійно поліпшення роботи з підготовки кадрів для 
позашкільної освіти

виконується
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875. з НАПН України з питань науково- 
методичного забезпечення позашкільної 
освіти, виховної роботи психологічної 
служби в системі освіти

постійно координація спільних дій виконується

876. з НАН України з питань діяльності МАН 
та розвитку системи підтримки 
обдарованих дітей

постійно координація спільних дій виконується

877. з місцевими органами виконавчої влади, 
науковими та науково-методичними 
установами з питань підвищення якості 
позашкільної освіти та результативності 
діяльності позашкільних навчальних 
закладів

постійно координація спільних дій виконується

878. Спільно з іншими центральними органами 
виконавчої влади, які мають у своєму 
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, 
проводити роботу по організації виборів, 
затверджувати та звільняти з посади 
керівників вищих навчальних закладів

постійно забезпечено контроль за відповідністю 
кандидатур претендентів на заміщення 
посад керівників ВНЗ вимогам, визначеним 
Законом України «Про вищу освіту»

виконано

879. Заходи, пов’язані із забезпеченням 
взаємодії з Верховною Радою України

постійно забезпечено взаємодію з Верховною Радою 
України шляхом: організаційного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності керівництва Міністерства по 
координації співпраці Міністерства з 
представником Президента України у 
Верховній Раді України, депутатськими 
фракціями та групами, комітетами 
Верховної Ради України і безпосередньо з 
Комітетом з питань науки і освіти, 
народними депутатами, Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України, центральними 
органами виконавчої влади з питань 
розробки і прийняття законів України у 
сферах, віднесених до компетенції 
Міністерства;

виконано
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880. Заходи, пов’язанні і з координацією 
роботи щодо запобігання та виявлення 
корупції

постійно погоджено призначення керівників 
уповноваженого підрозділу (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції 
підприємств, установ, організацій, що 
входять до сфери управління Міністерства

виконано

881. Забезпечення внесення змін до Положення 
про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 
630

квітень подання до Кабінету Міністрів України 
проект відповідної постанови.

зміни
внесено відповідно до 
Постанови КМУ від 

05.04.2017 № 225

882. Проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 
і від 27 серпня 2010 р. № 796»
(ініціативний)

січень -  
лютий

вдосконалення норм Положення про УЦОЯО та 
Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами та установами системи освіти у 
відповідності з нормами Законів України «Про 
освіту та «Про вищу освіту»

виконується. 
повернуто на 

доопрацювання 
(лист Мінфін 
від 15.01.2018 

№ 07010-07-5/1170 
(вх. № 1346/0/2-18 від 

18.01.2018)

883. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 31 жовтня 2017 року № 1433 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від22 листопада 2017 року за 
1426/31284 «Про затвердження Переліку 
навчальних предметів, із яких у 2017/2018 
навчальному році 
проводиться державна підсумкова 
атестація студентів, які здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста з одночасним 
завершенням здобуття повної загальної 
середньої освіти»

31 жовтня 
2017 року

удосконалення системи контролю 
відповідності освітнього рівня здобувачів 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, що завершили здобуття повної 
загальної середньої освіти, відповідним 
державним вимогам, забезпечення реалізації 
конституційних прав громадян на рівний 
доступ до якісної освіти.

виконано
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884. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 03 жовтня 2017 року № 1341 «Про 
утворення комісії щодо моніторингу 
діяльності переміщених вищих навчальних 
закладів»

03 жовтня 
2017 року

вдосконалення діяльності переміщених 
вищих навчальних закладів щодо змісту 
освіти та методичного забезпечення, 
організації освітнього процесу, формування 
контингенту., кадрового забезпечення 
освітнього процесу, матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу, 
дотримання принципу академічної 
доброчесності, підготовки студентів із числа 
іноземних громадян

виконано

885. Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 22 лютого 2017 року № 282 «Про 
створення робочої групи з розроблення 
проекту Концепції реалізації державної 
політики щодо підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста»

22 лютого 
2017 року

розроблено проект Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
підготовки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста на період до 
2029 року

виконано

Начальник управління Т. А. Голубова

Виконавець: Кузьменко Т. Л. 481 32 75
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