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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

справедлива оплата праці 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників

організація освітнього процесу 
з урахуванням карантинних 
обмежень

вдосконалення дистанційних 
технологій та технічного 
забезпечення закладів освіти

підвищення рівня підготовки 
та залученості молодих 
спеціалістів 

подолання безбар’єрності та 
рівний доступ до якісної освіти

модернізація професійно-
технічної освіти

ефективна модель управління 
у сфері вищої освіти та 
посилення автономії вишів



ІНІЦІАТИВИ МОН

встановлення чітких правил 

роботи закладів освіти в 

умовах адаптивного карантину

збільшення фінансування 

системи освіти

підвищення оплати праці 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників

розроблення цифрових 

платформ для дистанційного 

навчання 

підвищення кваліфікації вчителів, 

у тому числі у сфері цифрової 

грамотності 

забезпечення учнів 
підручниками, в тому числі в 
електронному форматі



ІНІЦІАТИВИ МОН

підтримка

природничо-математичної

освіти (STEM-освіти)

прийняття нового 

компетентнісного Стандарту 

для базової школи (5-9 клас)

підвищення рівня мотивації

учнів до навчання у середній

школі

продовження реформи 

«Нова українська школа» 

реалізація плану з розвитку 

професійно-технічної освіти

модернізація механізмів 

управління у сфері вищої освіти   

активізація діалогу з 

громадськістю щодо ініціатив 

Міністерства 



ЗНО-2020: 
основа вступної
кампанії до ЗВО
Валерій Бойко

31 серпня 2020 р.

м. Київ



ЗНО-2020 відбулося успішно

з дотриманням всіх вимог та 
регламентів Головного державного 
санітарного лікаря України

у встановлені терміни

на належному організаційно-
технологічному рівні



Учасники ЗНО-2020

Зареєструвалося
382 918 осіб

Взяли участь у тестуванні
287 547 осіб

(75 % від зареєстрованих)

Учасники обирали тестування:

з трьох предметів - 57 % (216 790 осіб) 

з чотирьох предметів - 36 % (136 710 осіб) 

з одного-двох предметів - 7 % (29 418 осіб)



Учасники ЗНО-2020

Найпоширенішими комбінаціями серед

трьох предметів ЗНО є чотирьох предметів ЗНО є

українська мова і література та:

– історія України, географія;

– історія України, математика;

– історія України, біологія;

– історія України, англійська мова;

– математика, англійська мова;

– математика, географія;

– математика, біологія.

українська мова і література та:

– історія України, математика, географія;

– історія України, математика, англійська мова;

– історія України, географія, англійська мова;

– історія України, біологія, географія;

– історія України, математика, біологія;

– математика, географія, англійська мова;

– математика, фізика, англійська мова;

– математика, хімія, біологія.



Результати тестувань

279 514 осіб (97 %)

430 осіб (у 2019 році – 274 особи) 

37 осіб отримали 200 балів із двох предметів

подолали порогові бали «склав / не склав» 
й отримали оцінку за шкалою 100–200 балів:

набрали максимальний тестовий бал та 
отримали оцінку 200 балів:



ЗНО-2020 для осіб, мова навчання яких
угорська, румунська та молдовська

Для участі в ЗНО зареєстровано 1 628 таких осіб

1 011 осіб (62 % від зареєстрованих) 

узяли участь у тестуванні;

918 осіб (91 % учасників тестування) подолали 

«адаптивний поріг» й отримали оцінку 

за шкалою 100–200 з української мови і літератури.



ЗНО-2020 для осіб з особливими
освітніми потребами

Третій рік поспіль участь у ЗНО беруть особи з порушеннями зору:

зареєстровано 7 осіб (крім математики);

7 осіб узяли участь у тестуванні під час додаткової сесії ЗНО;

6 осіб подолали порогові бали «склав / не склав» й отримали оцінку за 

шкалою 100-200 балів (один учасник тест ЗНО з біології «не склав»).

Тести, які друкувались шрифтом Брайля:

• українська мова і література; 

• математика; 

• історія України; 

• біологія.



ЗНО–2020 стало дієвим підґрунтям

для проведення вступної кампанії до 

закладів вищої освіти на базі ПЗСО.

ЗНО 2020



Попередні результати 
вступної кампанії 2020

31 серпня 2020 р.

м. Київ

Андрій Вітренко



Створення е-кабінетів та подання заяв 

2018 рік –

2019 рік –

2020 рік –

162 тис. кабінетів, 
914,5 тис. заяв

168 тис. кабінетів, 
831,5 тис. заяв

191 тис. кабінетів, 
962 тис. заяв



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Львівська політехніка»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Національний авіаційний університет

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Київський національний торговельно-економічний університет

Топ-10 вишів 
(за кількістю поданих заяв вступників (на базі ПЗСО))

1

2

4

3

5

7

6

8

10

9

41783

37278

32480

26555

22134

20643

17052

16075

13983

12886



Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Національний авіаційний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Топ-10 вишів (за наданими рекомендаціями на бюджет)

1

2

4

3

5

7

6

8

10

9

4066

3272

2577

2511

1350

1345

1250

1036

1029

976



Отримали рекомендації на бюджет 

Загалом 62 258 заяв отримали
рекомендації на бюджет

79,2%
за 1 та 2 пріоритетами

*2019 рік – 75,4%

Пріоритет Рекомендовано %

1 38 272 61,5%

2 11 005 17,7%

3 5 723 9,2%

4 3 993 6,4%

5 3 265 5,2%



ПРОХІДНІ БАЛИ

292 Міжнародні економічні відносини 194,616

293 Міжнародне право 194,616

291 Міжнародні відносини 194,607

061 Журналістика 193,098

052 Політологія 187,680

081 Право 185,589

241 Готельно-ресторанна справа 183,600

242 Туризм 183,600

032 Історія та археологія 183,090

034 Культурологія 182,988



Пільгові категорії

діти загиблих захисників України;

особи з інвалідністю І-ІІ групи, діти з 
інвалідністю до 18 років;

деякі категорії чорнобильців;

діти учасників бойових дій, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, осіб, визнаних 
постраждалими учасниками Революції 
Гідності;

шахтарі, діти шахтарів;

ВПО – тільки на спеціальності Додатка 2;

діти з багатодітних сімей – тільки на 
спеціальності Додатка 2.

Право на переведення мають:

11 ВЕРЕСНЯ остання можливість 
звернутися для переведення на бюджет 

По співбесіді зараховано – 78

Рекомендовано на бюджет 

за вступними іспитами– 2 414



Вступ 2020 для 
абітурієнтів з ТОТ

31 серпня 2020 р.

м. Київ

Світлана Кретович



Освітні центри

після прийняття Закону України від 03 липня 2020 р. № 744-ІХ

створено ОЦ на базі 195 закладів вищої та фахової передвищої освіти:

2016 рік 

12 освітніх центрів «Крим-Україна» 

на базі уповноважених ЗВО

понад 40 освітніх центрів «Донбас-Україна» 

на базі переміщених ЗВО

2020 рік 

вперше ОЦ «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» 

розміщено на базі одних і тих самих ЗВО

з 09 червня 2020 року розпочало роботу більше

100 ОЦ «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

 Міністерства освіти і науки України 166;

 Міністерства охорони здоров’я України 12;

 Міністерства культури та інформаційної політики України 14;

 Міністерства внутрішніх справ України 3.



Вступ за квотою

До 2019 року – квота 2 тільки для осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь

(у 2019 році - 2 600 місць).

У 2020 році – квота 2 для вступників з тимчасово окупованого Криму (м. 

Севастополь), окупованих окремих районів Донбасу та території

населених пунктів на лінії зіткнення (у 2020 році - 12 755 місць), у тому 

числі:
• Міністерства освіти і науки України 11 606 місць;

• Міністерства охорони здоров’я України 890 місць;

• Міністерства культури та інформаційної політики України 259 місць.



Кількість вступників через освітні центри 
за 4 роки

ОЦ «Крим-Україна»

2016 р. – 153 особи, 

2017 р. – 204 особи, 

2018 р. – 254 особи, 

2019 р. – 265 осіб.

ОЦ «Донбас-Україна» (зростання майже вдвічі)

2016 р. – 855 осіб, 

2017 р. – 1 346 осіб, 

2018 р. – 1 522 особи, 

2019 р. – 1 600 осіб. 



Вступ 2020 в межах Квоти-2

ОС бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 

спрямування) на навчання за кошти державного бюджету у два етапи:

• основний етап – до 20 серпня (зараховано через ОЦ «Крим-Україна» 

321 особа та «Донбас –Україна» – 1 008 осіб);

• завершальний етап на бюджет та контракт – до 23 жовтня. 

!!! В рейтингових списках та наказах про зарахування 

(з метою безпеки вступників) прізвища шифруються.



Альтернативи

Якщо вступити до ЗВО на бюджетну форму навчання не вдалося:

• є можливість вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до закладів 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

• є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджет. 

Освітні центри працюють до 23 жовтня 2020 року



Вступати через освітні центри 
мають право особи, які:

• мають український документ про освіту;

• не мають українського документа про 

освіту;

• проходили ЗНО і мають відповідні 

сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020

року;

• не проходили ЗНО.

Вступ за спрощеною процедурою:

• не потрібен сертифікат ЗНО;

• складають два іспити державної підсумкової

атестації: українська мова та історія України

та один вступний іспит (встановлює заклад

вищої освіти);

• або відповідний творчий конкурс.

Вступ через освітні центри

Необхідно отримати у ЗЗСО тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців

замінити на документ про освіту державного зразка.



Державна підтримка вступників

 соціальна стипендія;

 підручники на безоплатній основі;

 безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та

комунальних закладах освіти.

Вступ за контрактом:

 пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти.

Працює консультаційна лінія МОН та УКЦ 0-800-504-425



Підготовка до нового 
2020/2021 
навчального року

Сергій Шкарлет

31 серпня 2020 р.

м. Київ



ПОЧАТОК НОВОГО 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1 вересня 2020 року*

*(за оперативною інформацією місцевих органів управління освітою)

функціонуватимуть 
14,8 тис 

шкіл 

розпочнуть заняття 
4 млн 206,3 тис 

учнів

відкриється 
21,5 тис 

перших класів 

до школи прийде 
428,3 тис 
першачків



«ЗЕЛЕНИЙ» РІВЕНЬ

можна відвідувати заклади освіти 

без обмежень

«ЖОВТИЙ» РІВЕНЬ

можна відвідувати заклади освіти 

без обмежень

«ПОМАРАНЧЕВИЙ» РІВЕНЬ

заборонено відвідувати заклади освіти 

здобувачам у групах більш ніж 20 осіб, 

крім закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти

«ЧЕРВОНИЙ» РІВЕНЬ

(19 зон) 

здобувачам освіти заборонено відвідувати 

заклади освіти

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

• місто Коломия, Городенківський, Косівський та 
Тисменицький р-ни Івано-Франківської області; 

• міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; 

• міста Дубно та Острог, Костопільський та 
Радивилівський р-ни Рівненської області; 

• Міста Бережани та Чортків, Бережанський р-н 
Тернопільської області.

• місто Чернівці, Вижнецький, Глибоцький, 
Заставнівський, Кіцманський район та 
Новоселецький р-ни Чернівецької області.



МОН

надає загальні рекомендації 

• щодо організації освітнього 
процесу в умовах пандемії, 
координує дії з МОЗ та 
Головним державним 
санітарним лікарем;

• алгоритму дій директора 
школи у разі виявлення в учня 
або працівника закладу освіти 
ознак гострої респіраторної 
хвороби. 

Засновники

забезпечують заклади освіти:

• засобами дезінфекції та 
індивідуального захисту для 
вчителів;

• безперебійним водо-, електро-, 
газо- та теплопостачанням;

• підвезенням з дотриманням  
протиепідемічних заходів;

• умовами для організації 
харчування, належного питного 
режиму. 

СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ



СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Заборонено
• Вхід до школи з температурою > 37,2 C.

• Вхід до школи батькам/супроводжувальним 

особам, окрім супроводу осіб з 

інвалідністю.

• Масові заходи в закритих приміщеннях, 

крім заходів для функціонування школи.

• Шкільне харчування за типом «шведського 

столу» та з самообслуговуванням.

• Вхід до шкільного автобусу без маски чи 

респіратора.

Обов’язково

• Вхід до школи лише у захисній масці або 
респіраторі.

• Маршрути та графік допуску учнів до школи, 
щоб уникнути скупчень людей.

• Температурний скринінг на вході для 
персоналу.

• Наявність антисептиків для рук на вході.

• Носіння маски під час пересування в школі.

• Провітрювання, очищення та дезінфекція 
приміщень та поверхонь.

КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ



СТАН ПІДГОТОВКИ

Заклади освіти забезпечуються необхідними 
засобами та обладнанням (безконтактними 
термометрами, дезінфекційними, в тому числі 
антисептичними засобами для обробки рук, 
засобами особистої гігієни та індивідуального 
захисту). 



СТАН ПІДГОТОВКИ – ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ на 21.08.2020  

До прикладу, області звітують про:  

Івано-Франківська школи забезпечено дезінфікуючими засобами – 76%, заклади 

дошкільної освіти – на 90%

Київська 
дезінфікуючі засоби для поверхонь – 25,5 тис л; 
дезінфікуючий засіб для обробки рук – понад 13 тис л; 
маска медична – 463 тис шт;
халат ізоляційний медичний – 1,5 тис шт;
захисний щиток – 1807 шт;
пірометри – 1306 шт.

Сумська  на засоби медичного призначення та дезінфікуючі засоби передбачено 7 
млн  968 тис гривень.



ЮНІСЕФ Україна та МОН запускає 
кампанію «Школо, ми готові»

Реальні герої поділяться історіями як вони допомагають своїм учням, дітям та один одному адаптуватись 
до нових реалій навчального року

Візуальні матеріали:

плакати з правилами безпеки та гігієни для розміщення в школах (для друку);

інфографіка з новими правилами та відповідями на поширені запитання, якими вчителі можуть 
ділитися в групах батьків.

Матеріали для Вступного уроку для початкової, середньої та старшої школи

Залучення лідерів думок та челеджі для учнів



Організація 
дистанційного 
навчання

Артур Селецький

31 серпня 2020 р.

м. Київ



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

дистанційне навчання в 
жодному разі не можна
розглядати як заміну
очного 

лише поєднання
інструментарію офлайн і 
онлайн освіти дає
гарантовано якісний
результат в умовах
карантину 

проєкт Положення про дистанційну форму 
здобуття загальної середньої освіти
(погоджується із ЦОВВ);

онлайн-курс про дистанційне та змішане навчання 
(спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за 
підтримки Швейцарії); 

посібник “Організація дистанційного навчання в 
школі. Методичні рекомендації” 
(ГО “Смарт освіта” за підтримки
МФ“Відродження”);

ЩО ЗРОБЛЕНО

96% ЗЗСО підключено до мережі Інтернет. 



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

проєкт методичних рекомендацій щодо внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в закладах освіти, у тому числі 

дистанційного навчання;

продовження та модифікація проєкту «Всеукраїнська школа 

онлайн», яка функціонуватиме у форматі онлайн-платформи з 

розміщенням на ній відео-уроків, тестів, завдань тощо;

переговори з ключовими міжнародними партнерами щодо 

застосування сучасних цифрових інструментів дистанційного 

навчання (Microsoft, Google etc).

ІНІЦІАТИВИ МОН



Забезпечення 
підручниками

Євген Баженков

31 серпня 2020 р.

м. Київ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКІЛ ПІДРУЧНИКАМИ

3 клас 7 клас

надруковано 129 назв підручників

загальним накладом 
4 млн 481 тис 185 примірників (100%)

100% доставлено в області

загальний рівень доставки до шкіл – більше 
90% 

Області-лідери: 

• Полтавська обл. – 100%

• Миколаївська обл. – 92%

• Житомирська обл. – 92%

надруковано 56 назв підручників 

загальним накладом 
2 млн 611 тис 694 примірника (99,7%)

85% доставлено в області
(1 млн 787 тис 749 примірників):

• Херсонська обл. – 95% 

• Миколаївська обл. – 94% 

• Волинська обл. – 89%

Розпочато розвезення з обласних баз до шкіл



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

press@mon.gov.ua


