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Інформація про виконання 

266. Утворення 

територіальних 

органів Державної 

служби якості освіти 

31.10.2018 прийнято 

постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Прийнято постанову КМУ від 07.11.2018 

№ 935 «Про утворення територіальних 

органів Державної служби якості освіти» 

368. Створення умов 

для якісного вивчення 

української мови у 

закладах освіти, у 

яких навчання 

здійснюється мовами 

національних меншин 

31.08.2018 забезпечено не 

менше 600 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

засобами 

навчання та 

обладнанням 

для кабінетів 

української 

мови; не менше 

750 вчителів 

української 

мови закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

підвищили 

кваліфікацію 

За оперативною інформацією місцевих 

органів влади станом на 10 вересня 2018 

року  655 закладів загальної середньої 

освіти з навчанням мовами національних 

меншин забезпечено засобами навчання 

та обладнанням для кабінетів української 

мови;  

понад  800 вчителів української мови 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням мовами національних меншин 

підвищили кваліфікацію 

369. Упорядкування 

системи 

документообігу в 

системі управління 

загальною середньою 

освітою 

(дебюрократизація) 

30.06.2018 затверджено 

наказом МОН 

Інструкцію з 

діловодства в 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

Видано наказ МОН від 25.06.2018 № 676 

«Про затвердження Інструкції з 

діловодства у закладах загальної 

середньої освіти», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 11.09.2018 

за № 1028/32480. 

370. Затвердження 

Концепції розвитку 

педагогічної освіти 

31.05.2018 видано наказ 

МОН 

Видано наказ МОН від 16.07.2018 № 776 

"Про затвердження Концепції розвитку 

педагогічної освіти" 



371. Розроблення та 

затвердження 

професійного 

стандарту вчителя 

початкової школи 

31.05.2018 затверджено 

професійний 

стандарт 

Наказом Міністерства соціальної 

політики України від 10.08.2018 № 1143 

затверджений Професійний стандарт 

"Вчитель початкових ккласів закладу 

загальної середньої освіти" 

374. Підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкової школи 

31.08.2018 підвищено 

кваліфікацію 

20 000 

вчителів, які з 1 

вересня 2018 р. 

працюватимуть 

з учнями 

перших класів 

Згідно з регіональними графіками 

проведено 3 сесії з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та 

регіональних графіків навчання 

педагогічних працівників, які 

навчатимуть учнів перших класів у 

2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках 

відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» (наказ МОН від 

27.02.2018 № 207). Навчання пройшли 22 

тис. вчителів, які з 1 вересня 2018 року 

працюватимуть з учнями перших класів 

(за інформацією Інституту освітньої 

аналітики) 

377. Участь у 

міжнародному 

дослідженні якості 

освіти PISA-2018 

26.12.2018 проведено 

основний етап 

міжнародного 

дослідження 

якості освіти 

PISA-2018; 

сформовано та 

передано 

міжнародним 

партнерам базу 

даних 

дослідження 

16 травня 2018 року у відібраних 250 

закладах освіти проведено основний етап 

міжнародного дослідження якості освіти 

PISA-2018. Усього для участі в 

основному етапі із цих закладів освіти 

було відібрано 6334 учні/студенти. 

Міжнародним партренам передано базу 

даних дослідження для здійснення 

статистичного аналізу 

382. Створення умов 

для здобуття освіти 

дітьми з тимчасово 

окупованої території 

України та населених 

пунктів, 

розташованих на лінії 

зіткнення 

26.12.2018 забезпечено 

право осіб з 

тимчасово 

окупованої 

території 

України на 

здобуття 

загальної 

середньої 

освіти; 

забезпечено 

право осіб на 

вступ до 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) та 

вищої освіти, у 

тому числі 

через освітні 

центри 

«Донбас —

Україна» та 

Видано наказ МОН від 18.05.2018 № 502, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 11 червня 2018 р. за  № 

710/32162. 

Видано наказ МОН від 07.03.2018 № 238, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 03 квітня 2018 р. за №394/31846. 

Розроблено та розміщено на офіційному 

веб-сайті МОН: 

-  покрокову інструкцію вступникам з 

Донецької та Луганської областей з 

питань отримання документів про 

загальну середню освіту та вступ до 

закладів вищої освіти; 

- покрокову інструкцію вступникам з 

Криму для вступу до українських 

закладів вищої освіти 



«Крим — 

Україна» 

385. Впровадження 

проектів партнерства 

у сфері освіти та 

зміцнення 

матеріально-технічної 

бази закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти за 

рахунок 

позабюджетних 

коштів 

30.11.2018 створено 

чотири 

навчально-

практичні 

центри за 

галузевим 

спрямуванням 

із залученням 

інвестицій; 

підписано 

меморандуми 

про 

співробітництв

о між МОН та 

соціальними 

партнерами; 

проведено 

семінари 

(наради, 

конференції) з 

питань 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

У травні 2018 року  створено 2 

навчально-практичні центри (НПЦ 

“Śnieżka”  та НПЦ “Vidaron” на базі 

Вищого професійного училища № 2, 

м. Херсон). У жовтні 2018 року створено 

навчально-практичні центри: НПЦ 

"ТРІОРА" на базі ДНЗ "Львівське вище 

професійне училище дизайну та 

будівництва" та  НПЦ з професії 

"Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій" на кошти компанії SINIAT 

(на базі ДНЗ "Черкаське вище професійне 

училище будівельнх технологій").  

10 липня 2018 року підписано 

Меморандум про співробітництво між 

МОН та публічним акціонерним 

товариством «Українська залізниця». 

Проведено наради з директорами 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та соціальними 

партнерами: 27.04.2018 -м. Київ; 

11.05.2018 - м. Херсон; 08.06.2018 (м. 

Кам'янець-Подільський). 

13-14.06.2018  проведено ІІ 

загальноукраїнську семінар-нараду з 

питань розвитку професійної освіти.  

18 липня 2018 відбулося засідання 

Наглядової ради проекту «Державно-

приватне партнерство для поліпшення 

санітарно-технічної освіти в Україні» 

387. Проведення 

професійної орієнтації 

населення 

26.12.2018 проведено 

п’ять 

всеукраїнських 

конкурсів 

фахової 

майстерності, 

25 

регіональних 

конкурсів 

фахової 

майстерності, 

25 

регіональних 

«ярмарок 

професій», 25 

регіональних 

виставок 

Проведено 25 регіональних конкурсів 

фахової майстерності. 

Проведено 25 регіональних виставок, 

зокрема: 

- Рівненську обласну виставку-конкурс 

образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край»); 

-«Вернісаж педагогічної творчості 

закладів столичної професійної 

(професійно-технічної) освіти» на тему: 

«Педагогічний START UP» (м. Київ) та 

ін. 

Видано наказ МОН від 25.04.2018 № 419 

«Про організацію та проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти". Проведено 5 Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності. 

393. Проведення 

вступних іспитів у 

формі єдиного 

31.08.2018 проведено 

вступні іспити 

у формі 

Проведено основну (13 липня) й 

додаткову (26 липня) сесії ЄФВВ. 



фахового вступного 

випробування з 

використанням 

організаційно-

технологічних 

процесів здійснення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання для 

вступу на другий 

(магістерський) рівень 

вищої освіти за ... 

єдиного 

фахового 

вступного 

випробування з 

використанням 

технологій 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

13 серпня 2018 року 2 048 вступників у 

магістратуру за спеціальностями 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право» 

отримали рекомендації до зарахування на 

бюджет, розподілені за широким 

конкурсом. 

Рекомендації отримали 1тис 979 

вступників у магістратуру «Права» та 69 

– «Міжнародного права». 

394. Запровадження 

вступного іспиту з 

іноземної мови з 

використанням 

організаційно-

технологічних 

процесів здійснення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання для 

вступу на другий 

(магістерський) рівень 

вищої освіти за 

спеціальностями 

галузей знан... 

31.08.2018 проведено 

вступний іспит 

з іноземної 

мови з 

використанням 

технологій 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Проведено основну (11 липня) й 

додаткову (25 липня) сесії єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови для 

вступників у магістратуру.  

Визначений поріг склав/не склав за 

результатом оцінювання, підготовлено 

таблицю переведення тестових балів у 

шкалу повідомлення результатів.  

Учасники отримали результати в 

кабінетах. Опрацьовано апеляційні заяви 

учасників ЄВІ, результатаи розгляду 

апеляційних заяв розміщенно в 

"Кабінетах учасників".  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

складали вступники на магістерські 

спеціальності галузей знань: 

«Гуманітарні науки» (крім спеціальності 

«Філологія»), «Соціальні та поведінкові 

науки», «Журналістика», «Право», 

«Сфера обслуговування» та «Міжнародні 

відносини». 

399. Розроблення та 

подання Кабінетові 

Міністрів України 

проекту постанови 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

затвердження 

Порядку проведення 

державної атестації 

закладів вищої освіти 

у частині 

провадження ними 

наукової (науково-

технічної) дія... 

30.06.2018 прийнято 

постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2018 р. № 652 

«Деякі питання проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-

технічної) діяльності» 

400. Розроблення та 

подання Кабінетові 

Міністрів України 

проекту 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

затвердження 

30.04.2018 прийнято 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Прийнято розпорядження КМУ від 

17.10.2018 №776-р «Про затвердження 

плану заходів щодо реформування 

вітчизняної наукової сфери» 



оперативного плану 

заходів щодо 

реформування 

вітчизняної наукової 

сфери 

401. Розроблення та 

подання Кабінетові 

Міністрів України 

проекту постанови 

Кабінету Міністрів 

України про 

Національний фонд 

досліджень 

31.05.2018 прийнято 

постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Прийнято постанову КМУ від 04.07.2018 

№ 528 «Про Національний фонд 

досліджень» 

406. Делегування 

представників та 

експертів до 

комітетів, 

відповідальних за 

проведення 

моніторингу 

виконання Рамкової 

програми 

Європейського Союзу 

з досліджень та 

інновацій «Горизонт 

2020», за напрямами, 

які стосуються 

України, 

забезпечення... 

30.09.2018 прийнято 

відповідний акт 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Прийнято розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 05.09.2018 №636-р 

«Про делегування представників та 

експертів до комітетів, відповідальних за 

моніторинг виконання Рамкової 

програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 

407. Формування 

Дорожньої карти 

інтеграції України до 

Європейського 

дослідницького 

простору 

30.06.2018 схвалено 

Дорожню карту 

рішенням 

колегії МОН та 

погоджено 

Науковим 

комітетом 

Національної 

ради з питань 

розвитку науки 

і технологій 

Проект Дорожньої карти погоджено 

Науковим комітетом Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій без 

зауважень (лист №680/0/2-18 від 

11.01.2018). 

Дорожню карту інтеграції України до 

Європейського дослідницького простору 

схвалено рішенням Колегії МОН від 

22.03.2018 №3/1-7 

463. Участь у 

Всесвітній літній 

гімназіаді 2018 року 

(Марокко, м. 

Марракеш), 

Європейських 

студентських іграх 

(Португалія, м. 

Коїмбра) 

26.12.2018 забезпечено 

участь 

українських 

спортсменів у 

Всесвітній 

літній 

гімназіаді 2018 

року та 

Європейських 

студентських 

іграх 

Забезпечено участь українських 

спортсменів у Всесвітній літній 

гімназіаді 2018 року (Марокко, м. 

Марракеш). Українська команда в 

загальному заліку здобула абсолютну 

першість - вітчизняні спортсмени 

завоювали 112 нагород, з них - 39 

золотих, 39 срібних та 34 бронзових 

медалей - перше загальнокомандне місце 

серед 58 країн світу.  У Марокко нашу 

країну представляли 122 школярі-

спортсмени віком від 14-ти до 17 років з 

22 областей України. 

З 15 до 28 липня у Коїмбрі (Португалія) 

проходили IV Європейські 



університетські ігри. Україна 

представлена командами університетів - 

Київський університет Бориса Грінченка, 

Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

Львівський державний університет 

фізичної культури, Сумський державний 

університет та Національний університет 

«Харківський політехнічний інститут» - в 

6 видах спорту: футбол, футзал, 

баскетбол 3х3, дзюдо, академічне 

веслування і бадмінтон. Україна здобула 

2 золоті, 2 срібні та 6 бронзових медалей 

 

Кроки, що виконуються 

Перелік кроків, що виконуються Індикатор виконання Дата 

завершення 

Відсоток 

виконання 

83. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту акта Кабінету Міністрів 

України про схвалення Стратегії 

інноваційного розвитку держави 

прийнято відповідний акт 

Кабінету Міністрів України 

30.11.2018 50% 

276. Проведення огляду видатків 

бюджету 

проведено огляд  видатків 

бюджету відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого  

2018 р. № 101 та подано 

Кабінетові Міністрів України 

відповідні звіти 

31.05.2018 50% 

362. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту Закону України «Про 

загальну середню освіту» 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

30.11.2018 35% 

363. Затвердження типових 

освітніх програм для початкової 

школи 

затверджено наказом МОН дві 

типові освітні програми для 1—

2 класів та дві типові освітні 

програми для 3—4 класів 

30.11.2018 65% 

364. Забезпечення учнів перших 

класів закладів загальної 

середньої освіти підручниками 

для Нової української школи 

забезпечено новими 

підручниками учнів перших 

класів закладів загальної 

середньої освіти 

30.09.2018 60% 

РIII-365. Створення нового 

освітнього середовища в 

початковій школі 

оновлено освітнє середовище 

(меблі, навчально-методичні 

матеріали, технічні засоби 

навчання) у початкових класах в 

14 тис. закладів освіти 

31.08.2018 70% 

366. Надання доступу до 

цифрових копій паперових 

підручників та електронних 

підручників 

розміщено у публічному доступі 

цифрові копії паперових 

підручників 1, 5, 10-х класів та 

електронних підручників для 1-х 

класів 

30.09.2018 20% 



367. Запровадження Національної 

освітньої електронної платформи 

створено та забезпечено 

експлуатацію відповідної 

електронної платформи 

26.12.2018 90% 

372. Розроблення галузевої рамки 

кваліфікацій педагогічних 

працівників 

прийнято відповідний акт 

Кабінету Міністрів України 

31.10.2018 30% 

375. Розроблення та затвердження 

Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів 

загальної середньої освіти 

видано наказ МОН 31.08.2018 70% 

376. Проведення 

загальнодержавного 

моніторингового дослідження 

якості початкової освіти 

підготовлено звіт про рівень 

читацької та математичної 

компетентностей випускників 

початкової школи 

26.12.2018 50% 

378. Створення інклюзивно-

ресурсних центрів 

створено 500 інклюзивно-

ресурсних центрів 

31.08.2018 80% 

379. Підвищення фахової 

компетентності вчителів щодо 

освіти дітей з особливими 

освітніми потребами 

підвищено фахову 

компетентність не менш як 20 

відсотків вчителів щодо освіти 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

26.12.2018 70% 

380. Забезпечення дітей з 

особливими освітніми потребами, 

в тому числі з інвалідністю, 

якісною освітою за місцем 

проживання 

збільшено кількість дітей з 

особливими потребами, які 

навчаються в інклюзивних 

класах, не менш як на 50 

відсотків; збільшено кількість 

асистентів вчителів не менш як 

на 50 відсотків 

26.12.2018 55% 

381. Створення додаткових місць 

у закладах дошкільної освіти 

створено додатково 35 000 місць 

у закладах дошкільної освіти 

26.12.2018 50% 

383. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту Закону України «Про 

професійну (професійно-

технічну) освіту» 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

26.12.2018 40% 

384. Модернізація мережі закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

створено п’ять 

багатопрофільних центрів 

професійної (професійно-

технічної) освіти; оптимізовано 

мережу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за 

рахунок припинення 10 

малокомплектних закладів;  

створено 50 навчально-

практичних центрів за галузевим 

спрямуванням за рахунок коштів 

державного бюджету 

(металообробні, електрозварю-

вальні, електротехнічні, 

сільськогоспо-дарські 

кваліфікації); підвищено 

кваліфікацію 500 педагогічних 

працівників на базі галузевих 

навчально-практичних центрів 

26.12.2018 80% 



386. Оновлення змісту та 

поліпшення якості професійної 

(професійно-технічної) освіти 

затверджено наказами МОН 15 

освітніх стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

запроваджено елементи дуальної 

форми навчання у 50 закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

31.10.2018 85% 

388. Затвердження стандартів 

вищої освіти 

затверджено наказами МОН 108 

стандартів вищої освіти для 

освітнього рівня бакалавра та 50 

— магістра; 20 — доктора 

філософії 

26.12.2018 30% 

389. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

30.09.2018 40% 

390. Нормативно-правове 

забезпечення фінансово-

економічних відносин у системі 

вищої освіти 

подано до Верховної Ради 

України законопроекти 

26.12.2018 40% 

391. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про 

затвердження формули розподілу 

видатків на вищу освіту 

прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України 

26.12.2018 30% 

395. Початок функціонування 

Національного репозитарію 

академічних текстів 

видано наказ МОН; розпочато 

тестову експлуатацію 

Національного репозитарію 

академічних текстів 

30.09.2018 70% 

396. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України щодо 

державних ключових лабораторій 

прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України 

31.10.2018 75% 

397. Запровадження нового 

порядку державної атестації 

наукових установ 

видано наказ МОН; утворено 

експертну комісію та експертні 

групи з проведення державної 

атестації наукових установ 

30.11.2018 25% 

402. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо 

затвердження персонального 

складу наукової ради 

Національного фонду досліджень 

України 

прийнято розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

30.11.2018 10% 

403. Забезпечення державної 

підтримки молодих вчених 

забезпечено підтримку проектів 

наукових робіт, науково-

технічних (експерименталь-них) 

розробок та стипендіальних 

програм молодих вчених 

26.12.2018 50% 

404. Розроблення нормативно-

правових актів для подальшого 

запровадження базового 

прийнято відповідні 

нормативно-правові акти для 

запровадження базового 

31.10.2018 20% 



фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності 

закладів вищої освіти за 

результатами їх державної 

атестації 

фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності 

закладів вищої освіти за 

результатами їх державної 

атестації 

405. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України щодо 

затвердження Положення про 

дослідницький університет 

прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України 

30.11.2018 40% 

408. Забезпечення розвитку 

міжнародного інноваційного 

співробітництва в рамках 

Міжнародної європейської 

інноваційної науково-технічної 

програми «EUREKA» 

профінансовано в рамках 

виконання програми не менше 

трьох проектів 

26.12.2018 90% 

 

Кроки, що знаходяться на початковому етапі виконання 

Перелік кроків Дата 

завершення 

Індикатор виконання 

264. Упорядкування розподілу коштів на одного учня 

закладу загальної середньої освіти шляхом 

удосконалення формули розподілу коштів освітньої 

субвенції 

26.12.2018 прийнято постанову 

Кабінету Міністрів 

України 

373. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України проекту постанови про затвердження 

Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників 

30.09.2018 прийнято постанову 

Кабінету Міністрів 

України 

392. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України проекту політичної пропозиції щодо 

унормування окремих регульованих професій в 

Україні та проекту відповідної концепції 

30.11.2018 прийнято відповідний 

акт Кабінету Міністрів 

України 

398. Здійснення державної атестації наукових установ 

відповідно до нового порядку 

26.12.2018 здійснено державну 

атестацію 20 відсотків 

наукових установ 
 

 


