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100 днів роботи МОН

Заплановано  
23 пункти

Виконано

20 пунктів

1

3 пункти 
в процесі виконання
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• Вирішено проблеми із затримкою 
виготовлення документів про освіту.

• Випускники 9 та 11 класів вчасно. 
отримали:

– 329,5 тис. свідоцтв;

– 128,8 тис. атестатів.

Атестати та свідоцтва для школярів2
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ДЛЯ 8-ГО КЛАСУ (ВИКОНУЄ ЗАКУПІВЛІ МОН):

•Закуплено 218 назв накладом 7,8 млн примірників
•24 назви накладом 26,6 тис. примірників - для дітей
з особливими освітніми потребами.
Восьмикласники вчасно отримають підручники до 1
вересня.

ДЛЯ 4-ГО та 7-ГО КЛАСІВ (ВИКОНУЮТЬ ЗАКУПІВЛЮ 
РЕГІОНИ): 

•Розблоковано для ОДА та органів місцевого 
самоврядування механізм  передоплати за друк підручників.

Готується принципово новий порядок відбору підручників на 
2017 рік.

Шкільні підручники



•З 1 вересня розпочнуть роботу 139
нових опорних шкіл у 24 областях –
діти з малокомплектних шкіл
переводитимуться у кращі умови
навчання.

•Станом на 22 липня закуплено 197
нових шкільних автобусів на 266,8 млн
грн.

Створення опорних шкіл у регіонах4



•Ухвалено новий санітарний регламент
для дошкільних навчальних закладів -

Розширено можливості для створення та
діяльності дошкільних навчальних
закладів різних форм власності.

•Розроблено проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про
дошкільну освіту».

•Розпочато роботу над спрощенням
санітарного регламенту для шкіл.

5 Дебюрократизація



• Вперше – обговорення програм                                 
на відкритій платформі Ed-Era.com.

• 4 тис. учасників – 8,5 тис. коментарів та 
пропозицій.

• Розвантажено та осучаснено 14 навчальних  
програм 1-4 класів. 

• вилучено інформацію, що не відповідає віковим 
особливостям дітей, збільшено практичну 
спрямованість, прибрано дублювання. 

• Додаткові навчальні матеріали будуть викладені 
на відкритій платформі.

• З 1 вересня учні 1-4 класів вчитимуться за 
оновленими програмами.

Оновлення програм початкової школи6



• В 2018 році проводитиметься
оцінювання компетентностей 15-річних
українських школярів.

• У липні підписано та передано у
секретаріат ОЕСР для підписання з
їхньої сторони договір про приєднання
України до PISA.

PISA 20187



Нова українська школа

•Замість школи відтворення знань –
школа набуття компетентностей
(знання, уміння, ставлення) ХХІ
століття.

•Розроблено та подано у Верховну
Раду України проект Закону «Про
освіту».

•Підготована до громадського
обговорення концепція Нової
української школи.

• Громадське обговорення – вересень
2016.
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• 97 млн 994 тис. грн - стабілізаційна
дотація місцевим бюджетам на ПТНЗ.

•Дотацію отримає 20 міст, у яких видатки
на фінансування ПТНЗ є більшими, ніж
20% їх бюджету.

• Затверджено регіональне замовлення у
14 областях.

• Розроблено спільно з міжнародними
експертами та роботодавцями проект
Закону «Про професійну освіту».

Управління та фінансування ПТО 9



•Створено 1100 пунктів тестувань.

•Взяло участь понад 250 тис. осіб.

•200 балів отримало 258 осіб.

• 7 осіб мають 200 балів з двох
предметів.

ЗНО 201610



•Збільшено держзамовлення на 12,3%
(військові, медичні та ІТ спеціальності).

•Електронна подача документів до ВНЗ
(зникли черги у приймальних комісіях).

•Станом на 22.07.2016 року подано 1,6
млн заяв від 504 тис. осіб:
Бакалавр – 196 246;

Молодший спеціаліст – 125 078;

Молодший бакалавр – 58;

Спеціаліст - 77 575;

Магістр – 105 871.

Вступна кампанія 2016 
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Особливості вступної кампанії 2016 

• Система пріоритетів та
автоматичного розподілу
держзамовлення (скасовує «хвилі»
зарахування та запобігає можливим
зловживанням та корупції).

• Експеримент із вступу на
магістратуру за спеціальністю
«Право» за технологією ЗНО – 1 тис.
878 вступників в 9 університетах.
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• Прийнято Розпорядження КМУ «Про 
створення Національного 
репозитарію академічних текстів».

• Підготовано проекти постанов КМУ, які 
дозволять запустити роботу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти  
восени 2016 року.

Вдосконалення системи вищої освіти13



• Кількість проектів програми «Горизонт 
2020» за участю українських ВНЗ та 
науково-дослідних організацій 
збільшилась до 44 (бюджет українських 
учасників збільшився до 7 601 574 
євро).

• Міністерством профінансовано 50 
білатеральних проектів з Фондом 
цивільних досліджень та розвитку США 
(CRDF), зі Словаччиною, Французькою 
Республікою, Республікою Австрія, 
Індією на загальну суму 1 347 400 грн. 

Розвиток науки та інноваційної сфери
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• Прийнято постанову про створення 
Ідентифікаційного комітету з питань 
науки та затверджено Положення про 
нього.

• Проведено І етап аудиту національної 
дослідницької системи за допомогою 
інструменту Європейської Комісії Policy 
Support Facility в рамках програми 
Горизонт 2020.

Розвиток науки та інноваційної сфери15
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