
ЗВІТ
 про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і 

науки України від 04 жовтня 2021 р. № 1067 «Про затвердження Порядку 
наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа 

онлайн» освітніми матеріалами», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 20 жовтня 2021 р. за № 1361/36983

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2021 р. № 1067 
«Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання 
«Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2021 р. за № 1361/36983 (далі – наказ 
МОН).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта

Акт розроблено на виконання пункту четвертого постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2021 року № 184 «Питання Єдиного 
державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”».

Метою нормативно-правового акта є врегулювання механізму наповнення 
вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (далі – 
ВШО) та надання доступу до освітнього контенту під час дистанційного 
навчання в умовах пандемії .

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з 
20.10.2021 по 31.12.2021. 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться за 
допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного 
акта, шляхом аналізу статистичних показників.

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

Із метою відстеження показників результативності Міністерство освіти і 
науки України провело аналіз статистичних даних, отриманих від державної 
установи «Український інститут розвитку освіти», а саме:

- кількість користувачів ВШО;
- кількість вчителів, які користуються ВШО;
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- кількість здобувачів освіти, які користуються ВШО;
- кількість освітніх матеріалів, завантажених на ВШО.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Наказ МОН  розміщено на сайті Верховної Ради України за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-21#Text. 

Інформація щодо відстеження результативності 
наказу МОН

Кількість 
користувачів 
ВШО

Кількість 
вчителів, які 
користуються 
ВШО

Кількість 
здобувачів освіти, 
які користуються 
ВШО

Кількість освітніх 
матеріалів, 
завантажених на 
ВШО

285 000 осіб 71 000 вчителів 200 000 учнів 1800 уроків

Наведена в таблиці інформація, що надана Адміністратором ВШО, 
державною установою «Український інститут розвитку освіти» свідчить про те, 
що на ВШО завантажено 1800 відео уроків та інших матеріалів: конспектів, 
тестових завдань для формувального та підсумкового оцінювання тощо. 
Зареєстровано 285 000 активних користувачів, із яких 200 000 учнів та 71 000 
педагогічних працівників, а також 14 000 вільних слухачів.

Виходячи з цілей прийняття акта для відстеження результативності цього 
регуляторного акта визначено такі показники: 

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних із дією акта – не прогнозуються; 

- розмір коштів і час, які витрачатимуться суб’єктами господарювання в 
зв’язку з виконанням вимог акта – низький.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Ступінь досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Оцінка результатів і ступеня досягнення визначених цілей 
проводитиметься в рамках повторного відстеження через рік після проведення 
базового відстеження. 

Міністр      Сергій ШКАРЛЕТ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-21#Text

