
ПРОЕКТ 
 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік 

 
№ Питання або проект 

нормативно-правовог
о акта* 

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю 

Строк 
проведення 

консультацій 

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що 

буде прийняте за 
результатами 
консультацій 

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, відповідного за 
проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1. Проект Положення про 
психологічну службу у 
системі освіти України 

Засідання робочих груп, 
наради, круглі столи, 
розміщення проекту 
Положення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та ДНУ 
«Інституту модернізації 
змісту освіти» для 
проведення 
громадського 
обговорення 

До 31 січня 2018 р. Завідувачі, 
методисти обласних 
центрів (відділів, 
кабінетів, 
лабораторій) 
психологічної 
служби системи 
освіти, психологи, 
соціальні педагоги 

Начальник відділу 
психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної 
роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» – 
Флярковська О. В. 
(248-21-95, 
info@imzo.gov.ua) 

2. Проект професійного 
стандарту на професію 

Розміщення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 

До 31 січня 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої педагогічної 

Завідувач сектору з галузей 
гуманітарної та педагогічної 

mailto:info@imzo.gov.ua


вчителя початкової 
школи 

науки України та ДНУ 
«Інституту модернізації 
змісту освіти» для 
проведення 
громадського 
обговорення 

освіти, студенти, 
роботодавці 

освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» – 
Буянова Г. В. 
(248-21-79, 
info@imzo.gov.ua) 

3. Проект Державного 
стандарту початкової 
освіти для дітей з 
особливими освітніми 
потребами в умовах 
Нової української 
школи 

Засідання за круглим 
столом 

Січень 2018 р. Педагогічні 
працівники, учні, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства 

Начальник відділу освіти 
дітей з особливими 
потребами департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти – 
Симоненко Т. В. 
(481-47-65, 
t_symonenko@mon.gov.ua) 

4. Внесення змін до 
Порядку присвоєння 
вчених звань 

Засідання робочих груп, 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Січень 2018 р. Працівники закладів 
вищої освіти та 
наукових установ, 
громадськість 

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої 
кваліфікації та 
ліцензування – Шевцов А. Г. 
(481-32-72, 
shevtsov@mon.gov.ua) 

5. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Порядку 
присудження наукових 
ступенів» 

Засідання робочих груп, 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Січень-лютий 
2018 р. 

Працівники закладів 
вищої освіти та 
наукових установ, 
учасники 
навчального 
процесу, здобувачі 
наукових ступенів 

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої 
кваліфікації та 
ліцензування – Шевцов А. Г. 
(481-32-72, 
shevtsov@mon.gov.ua) 

mailto:info@imzo.gov.ua
mailto:t_symonenko@mon.gov.ua
mailto:shevtsov@mon.gov.ua
mailto:shevtsov@mon.gov.ua


6. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження Порядку 
зарахування, 
відрахування та 
переведення учнів до 
державних та 
комунальних закладів 
освіти для здобуття 
повної загальної 
середньої освіти» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Січень-лютий 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники, батьки, 
учні, представники 
місцевих органів 
управління освітою 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

7. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
внесення змін до 
порядку замовлення 
документів про освіту 
державного зразка, 
видачі та обліку їх 
карток, затвердженого 
наказом Міністерства 
освіти і науки України 
від 10.12.2003 № 811 (у 
редакції наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
13.08.2007 № 737), 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Січень-лютий 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники, батьки, 
учні, представники 
місцевих органів 
управління освітою 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

mailto:s_diatlenko@mon.gov.ua
mailto:s_diatlenko@mon.gov.ua


України 16 лютого 
2004 р. № 201/8800» 

8. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження Типового 
положення про конкурс 
на посаду керівника 
державного, 
комунального закладу 
загальної середньої 
освіти» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Січень-лютий 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники, 
представники 
органів місцевого 
самоуправління, 
інститутів 
громадянського 
суспільства 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

9. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про облік 
дітей дошкільного 
віку» 

Засідання робочих груп 
(за участю 
представників 
інститутів 
громадянського 
суспільства); 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Січень-березень 
2018 р. 

 
 
 
 

Березень 2018 р. 

Працівники сфери 
дошкільної освіти, 
батьки дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Відділ дошкільної освіти 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти 
(481-32-00, 
domon2010@ukr.net) 

10. Проект примірного 
положення про орган 
управління освіти 

Засідання робочих груп Січень-березень 
2018 р. 

Працівники органів 
управління освіти 
об'єднаних 
територіальних 
громад 

Начальник відділу 
проектного управління ДНУ 
«Інститут модернізації 
змісту освіти» – 
Пушкарьова Т. О. 

mailto:s_diatlenko@mon.gov.ua
mailto:domon2010@ukr.net


(248-24-16, 
info@imzo.gov.ua) 

11. Проект Закону України 
«Про професійну 
(професійно-технічну) 
освіту» 

Круглі столи, 
розміщення 
законопроекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Лютий 2018 р. Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно-технічн
ої) освіти, 
роботодавці, 
громадськість 

Директор департаменту 
професійної освіти – 
Кучинський М. С. 
(287-82-12, 
kuchynskyy@mon.gov.ua) 

12. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
спеціальний заклад 
загальної середньої 
освіти» (для навчання 
дітей з особливими 
освітніми потребами) 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Лютий 2018 р. Педагогічні 
працівники, учні, 
батьки 

Начальник відділу освіти 
дітей з особливими 
потребами департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти – 
Симоненко Т. В. 
(481-47-65, 
t_symonenko@mon.gov.ua) 

13. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження програм 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання» 

Засідання робочої 
групи; 
розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Лютий 2018 р. Випускники 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
викладачі закладів 
освіти 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 

mailto:info@imzo.gov.ua
mailto:kuchynskyy@mon.gov.ua
mailto:t_symonenko@mon.gov.ua


(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 

14. Проект Порядку 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників 

Розміщення на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Лютий 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Начальник відділу 
педагогічної та 
післядипломної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Балуба І. А. 
(481-32-65, 
i_baluba@mon.gov.ua) 

15. Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
дошкільну освіту» 

Засідання робочих груп 
(за участю 
представників 
інститутів 
громадянського 
суспільства); 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

До 31 березня 
2018 р. 

 
 
 

Квітень 2018 р. 

Працівники сфери 
дошкільної освіти, 
батьки дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Відділ дошкільної освіти 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти 
(481-32-00, 
domon2010@ukr.net) 

16. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
забезпечення осіб, які 
навчаються в закладах 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти гуртожитками 

Розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Березень 2018 р. Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно-технічн
ої) освіти, 
роботодавці, 
громадськість 

Директор департаменту 
професійної освіти – 
Кучинський М. С. 
(287-82-12, 
kuchynskyy@mon.gov.ua) 

mailto:n_beskova@mon.gov.ua
mailto:i_baluba@mon.gov.ua
mailto:domon2010@ukr.net
mailto:kuchynskyy@mon.gov.ua


17. Проект Положення про 
військові структурні 
підрозділи закладів 
освіти (спільно з 
Міністерством оборони 
України) 

Розміщення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та 
Міністерства оборони 
України для проведення 
громадського 
обговорення 

Березень 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Завідувач сектору аграрної 
та спеціальної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Будько І. Р 
(481-32-61, 
i_budko@mon.gov.ua) 

18. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
науковий ліцей та 
науковий 
ліцей-інтернат» 

Засідання робочої 
групи, семінари, круглі 
столи; 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Березень-квітень 
2018 р. 

Вчителі 
природничих 
предметів, студенти 
що здобувають 
педагогічну освіту із 
природничих 
спеціальностей 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 
(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 

19. Проект Єдиних вимог 
до ведення професійної 
документації фахівців 
психологічної служби 

Засідання робочих груп, 
наради, круглі столи, 
розміщення проекту 
Положення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та ДНУ 
«Інституту модернізації 
змісту освіти» для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Березень-серпень 
2018 р. 

Завідувачі, 
методисти обласних 
центрів (відділів, 
кабінетів, 
лабораторій) 
психологічної 
служби системи 
освіти, психологи, 
соціальні педагоги 

Начальник відділу 
психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної 
роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» – 
Флярковська О. В. 
(248-21-95, 
info@imzo.gov.ua) 

mailto:i_budko@mon.gov.ua
mailto:n_beskova@mon.gov.ua
mailto:info@imzo.gov.ua


20. Проект Закону України 
«Про фахову 
передвищу освіту» 

Розміщення 
законопроекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень 2018 р. Вступники, 
роботодавці, 
педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники 

Завідувач сектору 
переміщених ВНЗ 
департаменту вищої освіти – 
Кретович С. С. 
(481-32-73, 
s_kretovich@mon.gov.ua) 

21. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
утворення 
Національного 
агентства кваліфікацій» 

Засідання робочих груп, 
розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Начальник відділу 
педагогічної та 
післядипломної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Балуба І. А. 
(481-32-65, 
i_baluba@mon.gov.ua) 

22. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
порядок створення 
груп подовженого дня 
у державних і 
комунальних закладах 
загальної середньої 
освіти» 

Розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень 2018 р. Учні, вчителі, 
батьківська 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 
(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 

23. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
порядок вступу на 

Засідання робочої 
групи, семінари, круглі 
столи; 

Квітень 2018 р. Учні, вчителі, 
батьківська 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 

mailto:s_kretovich@mon.gov.ua
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наступний рівень 
освіти для здобувачів 
спеціалізованої освіти, 
які здобувають освіту 
за наскрізними 
освітніми програмами» 

розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 
(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 

24. Проект Стандарту 
спеціалізованої 
наукової загальної 
середньої освіти 

Розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень 2018 р. Учні, вчителі, 
батьківська 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 
(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 

25. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
Порядок, форми 
проведення і перелік 
навчальних предметів, 
з яких проводиться 
державна підсумкова 
атестація (на заміну 
Положення про 
державну підсумкову 
атестацію учнів 
(вихованців) у системі 

Розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень 2018 р. Учні, вчителі, 
батьківська 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин – 
Бєскова Н. В. 
(481-32-01, 
n_beskova@mon.gov.ua) 
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загальної середньої 
освіти, затвердженого 
наказом Міністерства 
освіти і науки України 
від 30.12.2014 № 547) 

26. Проект Положення про 
авторську школу 

Розміщення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 
науки України та ДНУ 
«Інституту модернізації 
змісту освіти» для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Квітень-травень 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники закладів 
середньої освіти, 
науковці вищих 
навчальних закладів, 
батьківська 
громадськість 

Начальник відділу 
інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної 
роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти» –Кириленко С. В. 
(248-18-12, 
info@imzo.gov.ua) 

27. Проект примірного 
положення про 
сервісний центр 
обслуговування 
закладів освіти 
об’єднаних 
територіальних громад 

Засідання робочих груп Квітень-травень 
2018 р. 

Працівники 
науково-методичних 
і методичних 
установ, працівники 
консультативно-дор
адчих та інших 
допоміжних органів 
виконавчої влади 

Начальник відділу 
проектного управління ДНУ 
«Інститут модернізації 
змісту освіти» – 
Пушкарьова Т. О. 
(248-24-16, 
info@imzo.gov.ua) 

28. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 
1993 р. № 859 (у 
редакції постанови 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 

Травень 2018 р. Педагогічні 
працівники, учні, 
батьки 

Начальник відділу освіти 
дітей з особливими 
потребами департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти – 
Симоненко Т. В. 
(481-47-65, 
t_symonenko@mon.gov.ua) 

mailto:info@imzo.gov.ua
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Кабінету Міністрів 
України від 8 серпня 
2012 р. № 734) «Про 
організацію діяльності 
загальноосвітніх шкіл 
та професійних училищ 
соціальної реабілітації» 

громадського 
обговорення 

29. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до Національної 
рамки кваліфікацій» 

Розміщення на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Травень 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Начальник відділу 
педагогічної та 
післядипломної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Балуба І. А. 
(481-32-65, 
i_baluba@mon.gov.ua) 

30. Проект Методичних 
рекомендацій для 
керівників установ 
освіти та навчальних 
закладів усіх типів, 
форм власності та 
рівнів підпорядкування 
з актуальних питань 
діяльності 
психологічної служби 
системи освіти та 
оптимізації 
організаційно-управлін
ської складової у 
реалізації напрямків 

Засідання робочих груп, 
наради, семінари, круглі 
столи 

Травень-вересень 
2018 р. 

Завідувачі, 
методисти обласних 
центрів (відділів, 
кабінетів, 
лабораторій) 
психологічної 
служби системи 
освіти, науковці, 
керівників установ 
освіти та навчальних 
закладів усіх типів, 
форм власності та 
рівнів 
підпорядкування, 
психологи, соціальні 
педагоги 

Начальник відділу 
психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної 
роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» – 
Флярковська О. В. 
(248-21-95, 
info@imzo.gov.ua) 

mailto:i_baluba@mon.gov.ua
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діяльності 
психологічної служби 

31. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2011 
№ 872 «Про 
затвердження Порядку 
організації 
інклюзивного навчання 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах» 

Розміщення проекту 
акта на офіційному 
веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України 
для проведення 
громадського 
обговорення 

Червень 2018 р. Керівники закладів 
загальної середньої 
освіти, діти з 
особливими 
освітніми потребами 
та їх батьки 

Начальник відділу 
інклюзивної освіти та 
діяльності 
інклюзивно-ресурсних 
центрів – Воробей О. В. 
(vrov@ukr.net) 

32. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
санаторну школу» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Червень 2018 р. Педагогічні 
працівники, учні, 
батьки 

Начальник відділу освіти 
дітей з особливими 
потребами департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти – 
Симоненко Т. В. 
(481-47-65, 
t_symonenko@mon.gov.ua) 

33. Проект Галузевої 
рамки кваліфікацій 

Розміщення на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Червень 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Начальник відділу 
педагогічної та 
післядипломної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Балуба І. А. 
(481-32-65, 
i_baluba@mon.gov.ua) 
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34. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження 
Положення про 
міжшкільний 
ресурсний центр» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Червень-липень 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники, учні 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

35. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
сертифікацію 
педагогічних 
працівників» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Червень-серпень 
2018 р. 

Педагогічні 
працівники, 
представники 
органів управління 
освітою всіх рівнів, 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти 
та інститутів 
громадянського 
суспільства 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

36. Проект Закону України 
«Про освіту дорослих» 

Розміщення 
законопроекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Липень 2018 р. Науково-педагогічні 
працівники закладів 
вищої освіти, 
роботодавці 

Начальник відділу 
педагогічної та 
післядипломної освіти 
департаменту вищої освіти – 
Балуба І. А. 
(481-32-65, 
i_baluba@mon.gov.ua) 

37. Проект наказу 
Міністерства освіти і 

Засідання робочої 
групи, розміщення 

Липень-серпень 
2018 р. 

Батьківська 
спільнота, учні, 

Заступник директора 
департаменту загальної 
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науки України «Про 
затвердження 
Положення про форми 
здобуття загальної 
середньої освіти» 

проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

 
 
 
28 вересня 2018 р. 

педагогічні 
працівники, 
працівники органів 
управління освітою 
всіх рівнів, 
інститути 
громадянського 
суспільства 

середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

38. Проект наказу 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
внесення змін до 
Положення про 
атестацію педагогічних 
працівників» 

Засідання робочої 
групи, розміщення 
проекту акта на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Серпень 2018 р. Педагогічні 
працівники, 
працівники органів 
управління освітою 
всіх рівнів, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти – начальник відділу 
державно-громадського 
управління освітою – 
Дятленко С. М. 
(481-32-07, 
s_diatlenko@mon.gov.ua) 

39. Проект Умов прийому 
до вищих навчальних 
закладів України в 2019 
році 

Розміщення проекту на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України для 
проведення 
громадського 
обговорення 

Вересень 2018 р. Вступники, 
працівники 
приймальних 
комісій закладів 
вищої освіти, 
громадськість 

Начальник відділу 
нормативного забезпечення 
вищої освіти департаменту 
вищої освіти – Кумков Д. Л. 
(486-98-70, 
d_kumkov@mon.gov.ua) 

40. Проект Циклограми 
організації діяльності 
фахівців психологічної 
служби 

Засідання робочих груп, 
наради, круглі столи, 
розміщення проекту 
Положення на 
офіційних веб-сайтах 
Міністерства освіти і 

Вересень-листопад 
2018 р. 

Завідувачі, 
методисти обласних 
центрів (відділів, 
кабінетів, 
лабораторій) 
психологічної 

Начальник відділу 
психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної 
роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» – 
Флярковська О. В. 
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науки України та ДНУ 
«Інституту модернізації 
змісту освіти» для 
проведення 
громадського 
обговорення 

служби системи 
освіти, психологи, 
соціальні педагоги 

(248-21-95, 
info@imzo.gov.ua) 

41. Проект Переліку 
професій 
загальнодержавного 
значення, підготовка за 
якими здійснюється за 
кошти державного 
бюджету 

Круглі столи, 
проведення 
громадського 
обговорення 

Листопад 2018 р. Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно-технічн
ої) освіти, 
роботодавці, 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту професійної 
освіти – начальник відділу 
змісту та організації 
навчального процесу – 
Мірошниченко К. Б. 
(287-82-13, 
miroshnychenko@mon.gov.ua) 

42. Актуальні питань 
дошкільної освіти 

Засідання за круглим 
столом 

Щокварталу Працівники сфери 
дошкільної освіти, 
науковці, громадські 
організації, батьки 
дітей раннього та 
дошкільного віку 

Відділ дошкільної освіти 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти 
(481-32-00, 
domon2010@ukr.net) 

43. Розроблення та 
впровадження 
сучасних освітніх 
стандартів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти 

Засідання робочих груп, 
проведення 
громадського 
обговорення на 
офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і 
науки України 

Протягом року Представники 
закладів та установ 
професійної 
(професійно-технічн
ої) освіти, 
роботодавці, 
громадськість 

Заступник директора 
департаменту професійної 
освіти – начальник відділу 
змісту та організації 
навчального процесу – 
Мірошниченко К. Б. 
(287-82-13, 
miroshnychenko@mon.gov.ua) 
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