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ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Законопроєкт «Про 
внесення змін до ЗУ 
«Про дошкільну освіту»

• Концепція розвитку 
дошкільної освіти 
(проєкт розпорядження 
КМУ)

• Створення додаткових 
місць для дітей 
дошкільного віку в 
закладах освіти

• Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 
2020-2030 роки (проєкт)

• Постанова «Про становлення тривалості здобуття
освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей
з особливими освітніми потребами» (проєкт)

• Подовжено терміни підготовки асистента дитини з 
ООП під час інклюзивного навчання (зміни до наказу 
Мінсоцполітики та МОН від 04.02.2020 № 67/125)

• Положення про інклюзивно-ресурсний центр (зміни)

• Постанова «Про затвердження Порядку проживання та 
утримання учнів у пансіонах закладів освіти» (проєкт)

• Наказ «Про затвердження Порядку надання
логопедичних послуг в системі освіти» (проєкт)

• Законопроєкт «Про 
внесення змін до ЗУ 
«Про позашкільну 
освіту»

• Підвищення 
престижності праці 
педагогічних 
працівників закладів 
позашкільної освіти та 
посилення фінансової 
спроможності закладів 
позашкільної освіти 
(проєкт)

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

• Проєктні пропозиції програми «Спроможна школа для кращих результатів» (проєкт)

• Положення про Центри професійного розвитку

• Онлайн-курс про дистанційне та змішане навчання для педагогів та керівників шкіл

• Інформаційна кампанія «Школо, ми готові» спільно з Юнісеф

• Концепція реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 
2030 року та плану заходів з її запровадження (проєкт розпорядження КМУ)

• Нові Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

• Забезпечення підручниками 3 та 7 класів загальної середньої освіти

• Реєстр суб'єктів освітньої діяльності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

• Державний стандарт базової середньої освіти, що створює умови для продовження реформи «Нова 
українська школа» у 5-9 класах із 2022 року

ШКІЛЬНА  ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Спрямовано 100 млн гривень для створення навчально-практичних центрів у 52 закладах профосвіти

• Забезпечено проведення фіналу конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine в умовах
адаптивного карантину

• План модернізації професійної освіти в Україні (проєкт)

• Стратегія розвитку професійної освіти до 2023 року (проєкт)

• Результати аудиту 1254 закладів професійної та фахової передвищої освіти, проведеного за ініціативи
МОН та Програми EU4Skills

• Запущено пілотний курс Skills Lab «Навички для успішної кар’єри» для педагогів 4 областей щодо
покращення кар’єрних навичок випускників (за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення)

• Інформаційна кампанія для популяризації робітничих професій у соціальній мережі Facebook 
#ПояснюємоПрофесії (11 постів та інфографік)

• Комунікаційні матеріали щодо популяризації успішних практик закладів професійної освіти (12 кейсів)

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Сприяння підвищенню рівня підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (меморандум)

• Успішне проведення вступної кампанії-2020 та збільшення обсягів державного замовлення для 
вступників на основі ПЗСО 

• Концепція державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання
студентів закладів вищої освіти на 2021-2025 рр. (проєкт розпорядження КМУ)

• Стратегія розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр. (проєкт) 

• Перелік обов’язкової інформації, що повинна міститись у документах про вищу освіту (постанова 
КМУ від 9 вересня 2020 р. № 811)

• Затверджено 50 нових компетентнісних стандартів вищої освіти

• План популяризації природничих наук та математики (проєкт розпорядження КМУ)

• Законопроєкт «Про освіту дорослих»

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ 



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Розпочато активізацію діяльності наукових парків (законопроєкт)

• Напрацьовуються плани реформування Національної та галузевих академій
наук

• Продовжується державна підтримка у сфері трансферу технологій
(законопроєкт)

• Продовжено термін дії всіх спеціалізованих вчених рад (наказ МОН)

• Розроблено Концепцію реалізації державної політики розвитку українських
е-інфраструктур до 2023 року (проєкт розпорядження КМУ)

• Вперше за 20 років збільшено обсяг виплат українським полярникам

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Триває модифікація проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», функціонування якого 
заплановане у форматі онлайн-платформи

• Розпочато пілотування державних шкільних е-журналів та е-щоденників для закладів
загальної середньої освіти

• Постійне оновлення та модернізація ЄДЕБО

• Нові можливості щодо ліцензування освітньої діяльності з 1 вересня 2020 року в 
режимі онлайн

• Впровадження в школах інструментів для дистанційного навчання

Д І Д Ж И ТА Л І З А Ц І Я  ТА  О Н Л А Й Н - П О С Л У Г И  



ЗРАЗОК ЗАГОЛОВКУ/

НАЗВА РОЗДІЛУ

ІІ ЧАСТИНА. ДОСЯГНЕННЯ КОМАНДИ МОН 

ЗА ЖОВТЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Розпочато проведення серії вебінарів «Якісна дошкільна 
освіта в Україні»

• Презентовано контент-платформу і чат-бот НУМО про 
важливість дошкільного розвитку

• Схвалено нову редакцію Базового компонента дошкільної 
освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Впровадженно мобільний застосунок АС ІРЦ

• Затверджено постанову КМУ «Про затвердження порядку забезпечення
допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
в закладах освіти»

• Внесено зміни до наказу МОН від 23.04.2018 №414 «Про затвердження
типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з 
особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та 
спеціальних класах (групах) закладів освіти»

• Розроблено нову редакцію постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 221 «Про 
затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-
реабілітаційний центр».

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Забезпечено можливість продовження термінів навчання осіб з ООП

• Розпочато перший всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної
освіти, організований Міністерством освіти та науки України спільно з 
Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) та 
впровадження інклюзивної освіти в громадах

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Запущено національну освітню платформу «Всеукраїнська школа онлайн»

• Затверджено Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти

• Розроблено методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення
якості освіти у ЗЗСО

• Розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру

• Організовано дистанційне навчання в межах курсу «Ефективні рішення Google for Education 
для хмарної взаємодії»

• Майже 540 млн грн передані до областей для забезпечення шкіл дезінфекційними засобами
та надано можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції

• Запроваджено в дослідну експлуатацію програмного модуля електронних щоденників та 
журналів закладів загальної середньої освіти

ШКІЛЬНА  ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Схвалено Стратегію розвитку професійної освіти на період до 2023 року

• Проведено фінал Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine

• Надано освітні матеріали, напрацьовані в межах компонента проєкту «Реформи у 
сфері енергоефективності в Україні»

• Завершено вступну кампанію 2020 року в умовах карантину

• Розпочато активну реалізацію другої фази українсько-швейцарського проєкту
«Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в 
Україні»

• Розпочато серію Регіональних нарад із пілотними областями Програми EU4Skills

• Нагороджено 203 педагоги закладів профтехосвіти відзнаками МОН

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Розроблено 24 проєкти стандартів фахової передвищої освіти

• Розпочато роботу над Положенням про практичну підготовку здобувачів фахової
передвищої освіти

• Розроблено проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової
передвищої освіти

• Проведено вступну кампанію для осіб з ТОТ через освітні центри «Донбас-
Україна» та «Крим-Україна» 

• Затверджено ще 20 нових стандартів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра

• Продовжено терміни зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 
2020/2021 навчальному році

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ 



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Розроблено законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну експертизу»

• Національний фонд досліджень успішно провів перші конкурси і надав
гранти 216 проєктам українських науковців

• Вперше проведено конкурс для підтримки молодих вчених та вшанування
подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, призначено державні
стипендії

• Забезпечено українських вчених за рахунок бюджетних коштів доступом до 
повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних Sciencedirect

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ – 2020

• Створено міжвідомчу робочу групу для реалізації документів щодо
посилення захисту екосистеми та розвитку економіки Чорного моря

• Завершення програми «Горизонт 2020» в Україні: 203 грантових угоди на 
суму понад 38 млн євро

• Проведено атестацію державних 224 наукових установ

• Створено належні умови щодо участі України в рамковій програмі «Горизонт 
Європа» (HORIZON EUROPE) 

• Активізовано співпрацю МОН із Національною академією педагогічних наук 
України

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



ЗРАЗОК ЗАГОЛОВКУ/

НАЗВА РОЗДІЛУ

ІІІ ЧАСТИНА. БЮДЖЕТ МОН НА 2021 РІК: 

МАЙЖЕ 140 МЛРД ГРН ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ





ЗРАЗОК ЗАГОЛОВКУ/

НАЗВА РОЗДІЛУ

ІV ЧАСТИНА. ЦІЛІ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ МОН



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

К Л Ю Ч О В І  Ц І Л І

• Затвердити типову освітню програму для 5-9 класів, яка відповідатиме державному 
стандарту базової загальної середньої освіти

• Впровадити педагогічну інтернатуру для забезпечення наставництва та підтримки
молодих вчителів

• Підвищити оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників
• Розробити та запустити єдину міжвідомчу електронну платформу для набору іноземних

студентів
• Запустити в режимі пілотування електронну систему моніторингу працевлаштування 

випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 
освіти

• Затвердити та впровадити Стратегію розвитку вищої освіти на 2021–2031 рр.



ПОСТУП КОМАНДИ МОН НА ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

К Л Ю Ч О В І  Ц І Л І

• Запровадити електронне ліцензування освітніх послуг
• Затвердити державну цільову науково-технічну програму полярних досліджень
• Вдосконалити механізм та інструмент реалізації права учасників освітнього процесу та 

наукових працівників на академічну мобільність
• Розробити нову систему пріоритетних напрямів розвитку науки та інноваційної

діяльності, що орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку
• Оновити та затвердити дорожню карту інтеграції України до Європейського

дослідницького простору
• Підписати кредитну угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти
• Розширити для українських вчених можливості для отримання фінансування наукових

досліджень



Змінюймо освіту разом!

Команда МОН


