
ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931
«Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та 

навчальним програмам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2020 року за № 1119/35402

1. Вид та назва документа
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 

«Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та 
навчальним програмам», зареєстрований в Міністерстві юстиції 11 листопада 
2020 року за № 1119/35402 (далі -  Порядок).

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України (далі -  МОН).

3. Цілі прийняття акта
Основною метою прийняття акта було удосконалення правового 

регулювання механізму надання грифів навчальній літературі та навчальним 
програмам та рекомендацій щодо використання їх в освітньому процесі.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Листопад 2020 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження. і

6. Методи одержання результатів відстеження '
Метод проведення відстеження результативності -  статистичний.

У. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 
відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» шляхом аналізу статистичних даних 
проведення процедури надання грифа навчальній літературі та навчальним 
програмам у 2020 році.

До проведення відстеження результативносігі дії регуляторного акта 
залучено Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти».

Цільова група: здобувані повної загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта оцінюється за такими показниками:
кількість комісій, що проводять експертизу навчальних програм та 

навчальної літератури;
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кількість рукописів, поданих для надання грифа: 
кількість навчальних програм, яким надано гриф; 
кількість навчальних підручників та посібників, яким надано гриф; 
кількість об’єктів грифування, що направлено на доопрацювання; 
кількість об’єктів грифування, яких відхилено та не надано гриф.

9о Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Відповідно до частини першої статті 75 Закону України «Про освіту» 
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює наукове і 
методичне забезпечення освіти, зокрема організовує видання підручників 
(посібників), у тому числі електронних.

У сучасних умовах реформування освіти першочергова увага приділяється 
розробленню нових навчальних програм і підручників, які мають відобразити ті 
методичні новації, що з’явилися останнім часом у педагогічній науці та практиці 
вчителів, а також удосконаленню змісту, форм і методів навчання та виховання 
на основі компетентнісного і діяльнісного підходів.

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 54 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» до повноважень центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки належить затвердження порядку надання 
грифів навчальній літературі та навчальним програмам, відповідно до якого 
надаються рекомендації для використання в освітньому процесі.

Дія Порядку поширюється на учасників освітнього процесу закладів 
дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої та професійної (професійно- 
технічної) освіти України, а також на авторів, видавництва (виробників, 
постачальників) навчальних видань, засобів навчання і обладнання.

У 2020 році процедуру надання грифа у сфері дошкільної, загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти здійснювали 
35 навчально-методичних комісій, з них у сфері: 

дошкільної освіти -1 ;  
загальної середньої освіти -  26; 
професійної (професійно-технічної) освіти -  8.
Для надання грифа надійшло 1574 рукописи, з них у сфері: 
дошкільної освіти -  82; 
загальної середньої освіти -  1435; 
професійної (професійно-технічної) освіти -  57.
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано 279 

об’єктам грифування, з них: /
66 навчальних програм;
107 підручників;
106 навчальних посібників.
Схвалено комісіями для використання в закладах освіти 1019 об’єктам 

грифування, з них:
104 навчальні програми;
5 підручників;



з

895 навчальних посібників;
15 електронних посібників.
Направлено на доопрацювання 154 об’єкти грифування.
Кількість відхилених об’єктів грифування, яким не надано гриф -  120.
Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених Порядком цілей 

відбуватиметься у рамках повторного відстеження, що відповідно до 
законодавства буде проведено через рік з дня закінчення заходів з базового 
відстеження результативності цього акта. ,

Т. в. о. Міністра освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ


