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НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Лілія Гриневич
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168,6
млрд грн

Зведений бюджет 
на освіту

2017

6,52% 
ВВП

ЗАГАЛЬНИЙ  
ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ 
СУБВЕНЦІЇ 14,9 

млрд грн
заплановано додаткову 

дотацію на всю соціальну 
сферу, в т.ч. й на освіту

2,05 
млрд грн
субвенція на  

ЗСО для ПТНЗ

50,5 
млрд грн

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ

221,9
млрд грн

Зведений бюджет 
на освіту

2018
6,7% 

ВВП

2,05 
млрд грн

субвенція на ЗСО 
для ПТНЗ

0,45 
млрд грн

ВНЗ І-ІІ р.а
ЗАГАЛЬНИЙ  

ОБСЯГ 
ОСВІТНЬОЇ 
СУБВЕНЦІЇ

61,7 
млрд грн

16,5 
млрд грн

додаткова стабілізаційна 
дотація на всю  

соціальну сферу

129,4
млрд грн

Зведений бюджет 
на освіту

2016

5,72% 
ВВП

44,5 
млрд грн

ЗАГАЛЬНИЙ  
ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ 
СУБВЕНЦІЇ 1,6 

млрд грн
резерв коштів 

та нерозподілені 
видатки

0,5 
млрд грн
стабдотація  
для ПТНЗ



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

46,2 тисяч  
дітей

перебувають  
у черзі у ЗДО

8 тисяч 485 
додаткових місць 
створено у ЗДО 

за 2018 рік

Лідер: Київська область + 1 тис 980 місць 
Найбільша черга у:
• Дніпропетровській області   – 4 тис 977 дітей
• Львівській області  – 4 тис 200 дітей
• м.Київ  – 3 тис 495 дітей

Це лише 25% 
від запланованих 

нами 34 тис  
місць



ПЕРШОКЛАСНИКИ, ЩО ПРИЙДУТЬ У НУШ
1 вересня до 1 класу підуть

з них

448578 дітей

145 024 
у сільські 
школи

303 554 
у міські 
школи

 Збільшення на 40,3 тис

32,3 
%

38 143 – Дніпропетровська область
33 247 – м. Київ
30 297 – Одеська область

15 886 – Львівська область
10 937 – Закарпатська область
10 266 – Рівненська область

Лідерами  
з набору  
першачків є:

Найбільший набір 
першачків  
в сільській 
місцевості:

67,7 
%



СТАРТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:

Новий  
Держстандарт  
та програми 
початкової  

школи

Перепідготовка 
вчителів:

22 тис основних  
вчителів;  

18,5 тис вчителів 
іноземних мов

Новий  
освітній простір –

закупівля  
обладнання



Майже 

2 млрд гривень – 
інвестиції держави  

в шкільне обладнання

з них 1 млрд 162,6 млн грн –  
для  НУШ



ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ: ФАБРИКИ ДРУКУ

163,8
млн грн  
інвестиція 
держави

7
місяців  
гроші на місцях

66%
використано 
станом на 
15.08.2018



1
млрд грн  
інвестиція 
держави

парти
дидактичні матеріали

комп’ютери

4
місяці  
гроші на 
місцях

44,1%
використано 
станом на 
15.08.2018

ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ: СУБВЕНЦІЯ НУШ



ДЕРЖАВА, ЗА ДОПОМОГИ LEGO FOUNDATION, 
ЗАБЕЗПЕЧИЛА НЕОБХІДНИЙ МІНІМУМ  
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ РОЗВИТКУ:

оперативної пам’яті

когнітивної гнучкості

уваги

мовлення та лічби

мислення

1 ВЕРЕСНЯ КОЖНА ШКОЛА 
В УКРАЇНІ МАТИМЕ НАБІР  

«LEGO ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»  
на кожного учня

м Київ -  
кожна школа  
вже має набір  

"LEGO play  
box"



СТВОРЕННЯ  
КООРДИНАЦІЙНОГО  
ОРГАНУ НА РІВНІ  
УРЯДУ ДЛЯ РОБОТИ  
З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ  
САМОВРЯДУВАННЯ



ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ В 1 КЛАСІ – АДАПТАЦІЙНИЙ

Діти 
знайомляться  
зі школою  
та класом

Ранець  
без важкого 
приладдя  
та книжок

Діти вивчають 
безпечну 

дорогу від дому 
до школи

Напрацювання 
правил  
класу

Напрацювання 
алгоритмів для 
повсякденного 
життя у школі 



МОН НАДАЛО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА 
МАТЕРІАЛИ ВЧИТЕЛЯМ ДО АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Головна сайту МОН. 
Натискаєте  
на рубрику  
«ОСВІТА»

У спливаючому  
вікні обираєте  

«Повна загальна  
середня освіта»

Матеріали  розміщено у рубриці  
«Навчальні матеріали та методичні 
рекомендації для роботи з першо- 
класниками в адаптаційний період»



Знати:
що означає бути  
учнем/ученицею школи;

чому важливо вчитися;

правила поведінки на уроці;

правила безпечної поведінки 
дорогою до школи та додому.

Навчитись:
звертатися до однокласників і вчителя на ім’я;

уважно слухати один одного;

взаємодіяти в парах і групах;

поводитися на уроці згідно з правилами;

дотримуватися правил безпечної поведінки 
дорогою до школи та додому.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МІСТЯТЬ ДУЖЕ ДОКЛАДНІ  
ПОКРОКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО АКТИВНОСТЕЙ З ДІТЬМИ  
ТА ВИМОГ ДО НАВЧАННЯ НА ПЕРШІ  ТИЖНІ
Наприклад, за результатами 1 тижня діти мають:

ДО КОЖНОЇ ІЗ ЦИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ПРОПИСАНО АКТИВОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ



Наприклад, характеристики щодо:
Вміння  
вирішувати конфлікти

Брати на себе  
відповідальність

Вміння писати  
диктант

Вміння записувати і виконувати  
дії з числами у межах 100

ЗАМІСТЬ АБСТРАКТНИХ ОЦІНОК – ДРУЖНЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА 51 ПОКАЗНИКОМ

СВІДОЦТВО 

ДОСЯГНЕНЬ

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_______

Ім’я та прізвище учня / учениці  

______________  _____     ______________________________              ______________________

       навчал
ьний рік  

     Звіт (про
міжний) підсумко

вий  
клас

_____________
_____________

_____________

_____________
_____________

_____________

_____________
_____________

_____________
 

_____________
_____________

_____________

назва закладу о
світи

Характери
стика  

особистих
 досягнень

має 

значні

успіхи

демонстру
є 

помітний 

прогрес

досягає 

результат
у з 

допомого
ю 

вчителя

потребує 

значної 

уваги і 

допомоги

Виявляє інтерес до навчання

Активно працює на уроці

Ставить запитання
 про нове, незрозум

іле

Виявляє старанніст
ь у навчанн

і

Працює зосередж
ено

Виявляє самостійн
ість у роботі

Доброзич
ливо ставиться

 до оточуючи
х

Співпрацю
є з іншими дітьми

Вирішує конфлікти мирним шляхом

Знаходить
 успішні шл

яхи вирішення
 проблем

Дотримуєт
ься правил поведінки

  

під час уроку, гри
, відпочинк

у

Бере відповідал
ьність за свої дії

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ__________________________________________________________________________________________________

Ім’я та прізвище учня / учениці  

______________  _____     ______________________________              ______________________

       навчальний рік  
     Звіт (проміжний) підсумковий 

 
клас

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________назва закладу освіти

Характеристика  особистих досягнень має 
значні
успіхи

демонструє помітний 
прогрес

досягає результату з допомогою вчителя

потребує 
значної 
уваги і 

допомоги

Виявляє інтерес до навчання
Активно працює на уроці
Ставить запитання про нове, незрозумілеВиявляє старанність у навчанні

Працює зосереджено
Виявляє самостійність у роботі
Доброзичливо ставиться до оточуючихСпівпрацює з іншими дітьми

Вирішує конфлікти мирним шляхомЗнаходить успішні шляхи вирішення



ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ  
РОЗМІЩЕНО НА САЙТІ МОН ТА ІМЗО

1 жовтня –  
підручники  
з основних  
навчальних  
дисциплін будуть  
в школах

ЖОВТЕНЬ



ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ  
З ПОВАГИ ДО БАЗОВИХ ПОТРЕБ

ПОТРЕБА  
У ВОДІ

ДОСТУПНА 
ВБИРАЛЬНЯ

РУХ 
(активні методики 

навчання)



РОБОТА НАД РЕФОРМОЮ  
НА ДЕСЯТИЛІТТЯ  
МУСИТЬ ТРИВАТИ



РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

160 176 
ЗЗСО діятимуть  

в Україні  
01.09.2018

441 тис  
педагогів  
працює  
у школах

199 
опорних шкіл  

створено  
протягом року



РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ

537 
опорних закладів

Найбільше 
опорних  
закладів  

створено:

7 
Черкаська

27 
Волинська 20 

Рівненська

46 
Львівська

27 
Тернопільська

6 
Івано-Франківська
0 

Закарпатська 7 
Чернівецька

4 
Хмельницька

45 
Житомирська

34 
Київська

5 
Вінницька 27 

Дніпропетровська

31 
Чернігівська 28 

Сумська

22 
Харківська 6 

Луганська

3 
Донецька

6 
Запорізька

31 
Полтавська

66 
Кіровоградська

2 
Миколаївська

12 
Херсонська

27 
Одеська

Динаміка кількості  
опорних шкіл

вже функціонує  
по всій Україні  
та 998 їхніх філій

137
та 360 філій

01.09.2016

338
та 744 філій

01.08.2017

537
та 998 філій

01.08.2018

235,3 тис - учнів 
учнівський контингент 
опорних шкіл

43,7 тис.  
учнів довозиться  
до опорних шкіл.

863 автобуси  
наявні для підвезення 
дітей до опорної  
школи та додому. 

312 потреба  
в автобусах для 
опорних шкіл. 

7,6 тис. км доріг, 
якими пролягають 
маршрути шкільних 
автобусів, потребують  
ремонту.



ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТНЮ ІНФРАСТРУКТУРУ
У 2018 РОЦІ ВИДІЛЕНО З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:

200 млн грн.
на закупівлю  
автобусів (70/30)

441,1 млн грн.
обладнання 
природничо-
математичних 
кабінетів

504 млн грн.
для осіб з особливими 
освітніми потребами

З них: 

304 млн грн – надання корекційно- 
розвиткових послуг дітям,

100 млн грн – оснащення  
інклюзивно-ресурсних центрів,

100 млн. грн. – для закупівлі наборів сучасних 
методик для комплексної оцінки (діагностики) 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами.



РЕМОНТИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

24школи було  
збудовано/добудовано/

реконструйовано/капітально 
відремонтовано у 2018 році

10 із них за  
співфінансування з ДФРР

760млн  
382,54 тис грн –  

загалом витрачено  
на ремонтні роботи 

95млн  
516,43 тис грн –  

кошти ДФРР

5 - Дніпропетровській області
4 - Донецькій області
2 - Вінницькій області

Найбільше  
об’єктів у:



100 шкіл  
по всій Україні пілотуватимуть  
новий Держстандарт  
початкової освіти у 2 класі

По 2 класи в 4 школах в кожній області,  
що пілотували новий Держстандарт 
початкової освіти у 1 класі, а також їхні  
учні продовжать роботу над методиками  
та навчальними матеріалами.

ПІЛОТ-2018

Від 3 до 7 тижнів –  
відводитиметься на вивчення однієї теми

Вчителі отримають програму одразу на рік

Програми мають таку структуру:
Тема або назва змістовної лінії
Короткий опис
Проблемні питання
Опис діяльності
Очікувані результати
Інструмент оцінювання

ПІЛОТ СТАНЕ БІЛЬШ СТАБІЛЬНИМ:



БАЗОВА ШКОЛА

Написання 
Держстандарту  
базової освіти

Моніторинг  
впровадженя наскрізних 

ліній у навчання



СТАРША ШКОЛА

нові програми  
для навчання  

(стандарт 2012 року)

більше  
вибору для 
профілізації

розширення  
спектру обов’язкових 

предметів ЗНО



ДРУК ПІДРУЧНИКІВ – 
ДОСВІД ЦЬОГО РОКУ 
ТА КАРДИНАЛЬНА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ПРОЦЕДУРИ

ТА ПОТРЕБА У ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ПРОЦЕДУРИ





ВИКЛИКИ ЩОДО ДРУКУ 
ПІДРУЧНИКІВ У 2018 РОЦІ

18,5 
млн примірників  
загальний наклад друку: 
У 2 рази більше, ніж зазвичай

Друкуються лінійки:  
для 1-го класу, 5-го класу  
та 10-го класу



ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ  
РОЗМІЩЕНО НА САЙТАХ МОН ТА ІМЗО

Головна сайту МОН. 
Натискаєте  
на рубрику  
«ОСВІТА»

У спливаючому  
вікні обираєте  

«Повна загальна  
середня освіта»

Електронні версії  
розміщені в рубриці  

"Підручники"



     5 класи

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЛАНУ ЩОДО ДРУКУ  
ТА ДОСТАВКИ ПІДРУЧНИКІВ

липень 
2018

липень 
2018

серпень 
2018

серпень 
2018

вересень 
2018

вересень 
2018

жовтень 
2018

жовтень 
2018

листопад 
2018

листопад 
2018

5 класи 1 класи

1 класи

10 класи

10 класи

ПРОГНОСТИЧНИЙ ПЛАН:

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ:



ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?

Блокування закупівель  
видавництвами через судові позови

Обмежені поліграфічні  
потужності України

Погана процедура  
експертизи підручників

Інституційна слабкість



БЛОКУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ВИДАВНИЦТВАМИ  
ЧЕРЕЗ СУДОВІ ПОЗОВИ

Заблоковано:

Підручники 5 класу з Інформатики

Підручники для 10 класу:
• з біології і екології (рівень стандарту)
• з хімії (рівень стандарту)



У ЗВ’ЯЗКУ З ПОГАНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ  
ПІДРУЧНИКІВ БУЛО ЗАБЛОКОВАНО:

Друк підручників  
з Історії України  
для 10 класу
Друк підручників  
з Історії для 5 класу
Друк підручників  
з Громадянської  
освіти для 10 класу

Можливість судових 
позовів також виникла у 
зв’язку з недосконалістю 
процедури експертизи 
підручників



ІНСТИТУЦІЙНА СЛАБКІСТЬ

Проблеми  
з судами та 
експертизою – 
результат  
інституційної  
слабкості ІМЗО

Процедуру  
відбору підручників  
для 1 класу було 
змінено у розпалі 
конкурсу через 
помилку ІМЗО



ЩО МИ  
РОБИТИМЕМО?



АУДИТ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ІМЗО

4 вересня- 5 жовтня –  
проведення аудиту ІМЗО

Звільнення всіх співробітників  
та повна реорганізація установи

Винесення процедури  
експертизи підручників з ІМЗО



СТВОРЕННЯ  
ПРИНЦИПОВО  

НОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 
ЕКСПЕРТИЗИ  
ПІДРУЧНИКІВ



ДЛЯ 3 КЛАСУ – 
РОЗВЕДЕННЯ ФУНКЦІЙ  
ЗАКУПІВЛІ РУКОПИСІВ  
ТА ДРУКУ ПІДРУЧНИКІВ

З 2020 РОКУ -



ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА



СТВОРЕННЯ НПЦ НА БАЗІ ЗПО У 2016-2017 РОКАХ
ФІНАНСУВАННЯ  
З ДЕРЖБЮДЖЕТУ:

СТВОРЕНО 50 НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ  
ЦЕНТРІВ ЗА ПРОФЕСІЯМИ: 

50 
млн грн  
у 2016р.

50 
млн грн  
у 2017р.

4 «Тракторист-машиніст  
сільськогосподарського виробництва»

19 «Монтажник санітарно-технічних  
систем та устаткування»

27 «Швачка. Кравець.  
Закрійник»



СТВОРЕННЯ НПЦ У 2018 РОЦІ

100 
млн грн 
закладено в держбюджеті  
на 2018 рік на створення  
НПЦ. Удвічі більше, ніж  
попередні 2 роки.

Вересень –  
Жовтень 2017
проведено моніторинг  
найбільш затребуваних  
на ринку праці  
професій



У 2018 РОЦІ ЗАПЛАНОВАНО СТВОРИТИ  
50 НПЦ ЗА 4 НАПРЯМАМИ

9 НПЦ 
з механічної  

обробки металу
(професії: Токар.  

Верстатник широкого 
профілю. Фрезеруваль-
ник. Шліфувальник. 
Свердлувальник). 

 

Вартість обладнання 
2 500 тис. грн

25 НПЦ 
зварювальних 
технологій 

(професії: Електрозвар-
ник ручного зварювання. 
Електрозварник на ав-
томатичних та напівавто-
матичних зварювальних 

машинах. Зварник). 

Вартість обладнання 
2 300 тис. грн

15 НПЦ 
електротехнічних 

технологій 
(професії: Електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування.  

Електромонтажник з освіт-
лення та освітлювальних 
мереж. Електромонтажник 
силових мереж та електро- 

устаткування).

Вартість обладнання 
630 тис. грн

1 НПЦ 
з професії  

«Тракторист- 
машиніст  

сільськогос- 
подарського  
виробництва»

 
 

Вартість обладнання 
10 530 тис. грн



СТАН СТВОРЕННЯ

50 НПЦ – розпочато  
тендерні процедури

7 розпочато постачання  
техніки, обладнання

29 отримали кошти на рахунки 
(44 млн 260 тис. 400 грн) 

21 отримують поступово  
після укладання  

відповідних договорів 

5,684 млн 
залучено  
додаткових коштів
з них:
• 2 млн 112 тис. 700 грн  

кошти ЗПО;
• 3 млн 53 тис. 500 грн 

кошти місцевих бюджетів;
• 518 тис. грн  

кошти спонсорів



МОН ПЕРЕДАЛО НЕ ЛИШЕ ФІНАНСУВАННЯ,  
А Й ПОВНОВАЖЕННЯ НА МІСЦЯ:

призначення на посаду директорів закладів освіти за результатами конкурсів 

розроблення та реалізація регіональних програм підготовки 

організація діяльності регіональних рад професійно-технічної освіти

оперативне управління майном закладів освіти

здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти,  
аналіз та контроль їх фінансово-господарської діяльності

складання середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих робітниках  
та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці

здійснення контролю за організацією навчально-виробничого процесу в закладах  
освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням)



ПЕРЕДАЄТЬСЯ МАЙНО 
ЗАКЛАДІВ ПРОФОСВІТИ  
З ДЕРЖАВНОЇ У 
КОМУНАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ

3 областям передано  
окремі заклади  
професійної освіти  
у комунальну власність:

4 ЗПО – Київська область
5 ЗПО – Івано-Франківська область
3 ЗПО – Житомирська область

3 областям буде передано  
заклади найближчим  
часом – проект постанови  
вже у ЦОВВах:

2 ЗПО – Тернопільська область
2 ЗПО – Львівська область
6 ЗПО – Закарпатська область

4
3

5
2

2

6



ПОДАЛЬША РЕФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
ПОВИННА ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

Розвиток приватно-державного партнерства

Створення нової системи управління професійною освітою

Формування нового змісту професійної освіти

Створення сучасного освітнього середовища



ВИЩА ОСВІТА



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018

58 875 
вступників на бакалавра  

(магістра медичного,  
фармацевтичного та  

ветеринарного спрямувань) 
отримали рекомендації  

для зарахування на бюджет  
у закладах МОН

67 954 
вступників  

на бакалавра  
загалом по країні  

зараховано  
на бюджет

62 040
вступників  

в магістратуру  
зараховано  
на бюджет

71 039 
вступників  

на молодшого  
спеціаліста  
зараховано  
на бюджет

До 15 вересня –  
триває зарахування пільговиків

До 30 вересня –  
триває зарахування на контракт

Пройшла злагоджено і без збоїв



АДРЕСНЕ 
РОЗМІЩЕННЯ  
МІСЦЬ  
ДЕРЖАВНОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ  
У 2016-2018 РР.  
У РОЗРІЗІ  
РЕГІОНІВ



ТОП 10 УНІВЕРСИТЕТІВ, ЩО ЗБІЛЬШИЛИ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
1. Львівський національний  

університет імені  
Івана Франка  ....................................... +391

2. Київський політехнічний  
інститут імені Ігоря  
Сікорського  .......................................... +351

3. Дніпровська політехніка  ................  + 89
4. Львівська політехніка  ...................... +184
5. КНУ ім. Тараса Шевченка  .............. +165
6. Національний університет  

біоресурсів і природо- 
користування  ....................................... +163

7. Харківський національний  
університет  
ім. В.Н. Каразіна  .................................. +153

8. Києво-Могилянська  
академія  ................................................. +146

9. Харківський національний  
економічний університет  
ім. Семена Кузнеця  ........................... +138

10. Харківський  
національний  
університет  
радіоелектроніки  ................................. +94



ВПЕРШЕ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ В МАГІСТРАТУРУ  
«ПРАВА» І «МІЖНАРОДНОГО ПРАВА»  
«ЙШЛО ЗА СТУДЕНТОМ»

2048 вступників –  
отримало рекомендації

Вступники складали:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови – англійської, 
або німецької, або французької, або іспанської.

єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права  
та Загальних навчальних правничих компетентностей.



Дякую за увагу


