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У січні – лютому 2022 р. національними засобами масової інформації 

оприлюднено актуальну і важливу інформацію у сфері освіти, науки та 

культури. 
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ЦІЛІ МОН НА 2022 РІК ТА РЕЗУЛЬТАТИ 2021 РОКУ 
 

 

 
 

 

 

 
За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-

rezultati-planu-prioritetnih-dij-uryadu-2021-roku-

ta-golovni-cili-na-2022-rik 

- - офіційного сайту НУШ: 

 https://nus.org.ua/news/shkarlet-nazvav-tsili-mon-

na-2022-rik/ 

 

 
 

Міністр Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі наголосив, що 

станом на 31 грудня 2021 року за результатами реалізації Плану 

пріоритетних дій Уряду Міністерством освіти і науки в повному обсязі було 

виконано 41 крок, в стадії завершеності ще 23. Усього було передбачено 

виконання 377 заходів, з них Міністерству освіти і науки вдалося успішно 

реалізувати 298. 

Міністр зазначив: «Протягом 2021 року нам також вдалося реалізувати 

чимало успішних проєктів із впровадження дуальної освіти та популяризації 

навчання для іноземців. Започатковано стипендії, премії та гранти 

Президента України Володимира Зеленського, а також розпочато реалізацію 

одного з найбільших проєктів – створення Президентського університету». 

Сергій Шкарлет відзначив головні досягнення минулого року: 

-  скорочення черг до закладів дошкільної освіти (створено майже 

9 тисяч додаткових місць); 

-  затвердження професійних стандартів за 

професіями «Вихователь», «Керівник закладу дошкільної 

освіти» та «Керівник закладу загальної середньої освіти»; 

-  створення сучасних умов для здорового харчування у школах 

(модернізовано більш ніж 1300 харчоблоків у 2021 році); 

-  продовження реформи «Нова українська школа» (затверджено типову 

освітню програму та 87 модельних навчальних програм на основі нового 

Державного стандарту базової середньої освіти);  

-  оновлення порядку відбору шкільних підручників, (забезпечено 

підручниками 4-ті класи НУШ); 

-  запровадження багаторівневої підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальних потреб; 

-  створення нових навчально-практичних центрів професійної освіти за 

кошти державного бюджету (63 центри у 2021 році); 

-  залучення фінансового ресурсу для відновлення видатків розвитку у 

сфері вищої освіти (підписано угоду щодо реалізації проєкту 

«Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»); 

- підготовку проєкту щодо створення мережі екзаменаційних центрів; 

-  удосконалення системи освітньої статистики та аналітики; 

https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rezultati-planu-prioritetnih-dij-uryadu-2021-roku-ta-golovni-cili-na-2022-rik
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rezultati-planu-prioritetnih-dij-uryadu-2021-roku-ta-golovni-cili-na-2022-rik
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rezultati-planu-prioritetnih-dij-uryadu-2021-roku-ta-golovni-cili-na-2022-rik
https://nus.org.ua/news/shkarlet-nazvav-tsili-mon-na-2022-rik/
https://nus.org.ua/news/shkarlet-nazvav-tsili-mon-na-2022-rik/
https://t.me/SerhiyShkarlet/525
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-  оновлення змісту вищої освіти (затверджено 22 стандарти освітнього 

ступеня магістра, 20 стандартів ступеня доктора філософії); 

-  забезпечення наукової діяльності закладів вищої освіти за 

результатами державної атестації (укладено 66 договорів для базового 

фінансування наукових напрямів); 

-  забезпечення процедури приєднання до Рамкової програми досліджень 

та інновацій Європейського Союзу «Горизонт Європа», Програми з 

досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії 

«Євратом» (12 жовтня 2021 року підписано відповідну Угоду між Україною 

та Європейським Союзом); 

-  розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку науки та 

інноваційної діяльності, що орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку 

(законопроєкт схвалено Урядом і зареєстровано у Верховній Раді України 

10 грудня 2021 року). 

Цілі на 2022 рік: 

-  розвиток мережі закладів дошкільної освіти; 

-  затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти; 

-  запуск реформи «Нова українська школа» на рівні базової середньої 

освіти; 

-  схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-

2032 роки; 

-  забезпечення оновлення та модернізації пожежних систем у закладах 

загальної середньої освіти; 

-  розвиток платформи «Всеукраїнська школа онлайн»; 

-  затвердження Державних цільових програм розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, відновлення та розбудова 

гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти; 

-  реалізація проєкту «Президентський університет»; 

-  створення умов для безперешкодного навчання протягом життя; 

-  розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та 

наукових установ; 

-  реалізація рамкової програми Європейської Комісії з досліджень та 

інновацій «Горизонт Європа», програми з досліджень і навчання «Євратом» в 

Україні. 

Сергій Шкарлет зауважив: «Пріоритетними також залишаються 

питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, 

інклюзивне навчання та цифровізація освіти». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування 
конкурсу ми побачили блискучі роботи з усіх областей 
країни. І це ще раз підтверджує, що наша Україна - 
єдина. Й історія також єдина: всі ми, українці, прагнули 
одного - творити власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 
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ЕКСКУРСІЯ В МОН 
 

 

 

 

 
За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-
proviv-ekskursiyu-do-svogo-kabinetu-v-
mezhah-proyektu-oberi-profesiyu-svoyeyi-
mriyi, 

- сайту «Освіта.ua»: 

https://osvita.ua/school/85239/ 

 

 
 

Під час презентації підсумків роботи Міністерства освіти і науки в 

2021 році Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що понад 

половина українців працюють не за фахом, при цьому іноді шукаючи 

професію своєї мрії все своє життя. 

Сергій Шкарлет зауважив: «Улітку 2021 року спільно з ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» та партнерами ми запровадили Всеукраїнський 

проєкт із профорієнтації «Обери професію своєї мрії». Це інноваційний 

проєкт міжнародного рівня, аналоги якого вже існують у США, Німеччині та 

Франції, де школярі можуть усвідомлено 

обирати майбутній фах». 

За словами Міністра, проєкт допоможе 

учням старших класів закладів загальної 

середньої освіти обрати професію мрії, стати 

успішними та реалізуватися. 

Міністр у своєму Telegram-каналі 

повідомив, що в межах проєкту «Обери 

професію своєї мрії» провів екскурсію до свого кабінету.  

Сергій Шкарлет наголосив: «Обирай професію, до якої в тебе є хист. 

Якщо це освіта, то розвивайся саме в цьому напрямі та стань найкращим. 

Професія будує не тільки щасливу людину майбутнього, а й вільну, сильну, 

незалежну Україну». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-proviv-ekskursiyu-do-svogo-kabinetu-v-mezhah-proyektu-oberi-profesiyu-svoyeyi-mriyi
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-proviv-ekskursiyu-do-svogo-kabinetu-v-mezhah-proyektu-oberi-profesiyu-svoyeyi-mriyi
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-proviv-ekskursiyu-do-svogo-kabinetu-v-mezhah-proyektu-oberi-profesiyu-svoyeyi-mriyi
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-proviv-ekskursiyu-do-svogo-kabinetu-v-mezhah-proyektu-oberi-profesiyu-svoyeyi-mriyi
https://osvita.ua/school/85239/
https://t.me/SerhiyShkarlet/526
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ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ У 2022 РОЦІ 
 

 

 
 

 

За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-
grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-
dlya-vstupu-v-magistraturu 

- офіційного єдиного вебпорталу органів 

виконавчої влади України: 
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-
zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-
u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України визначено 

дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності, а 

також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за 

спеціальностями «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», 

«Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та 

адміністрування» та «Міжнародні відносини». 

З 26 квітня до 17 травня 2022 року (18:00) – реєстрація вступників. 

22 червня – Єдиний вступний іспит (основна сесія). 

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – 

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 

20 червня, а також предметного тесту.  

Дати проведення предметних тестів: 

24 червня – економіка та міжнародна економіка; 

24 червня – право та міжнародне право; 

29 червня – облік і фінанси; 

29 червня – політологія та міжнародні відносини; 

29 червня – психологія та соціологія; 

1 липня – управління та адміністрування. 

Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного 

предметного тесту, а тести проводитимуться в один день, то під час 

реєстрації вони оберуть, який складатимуть в основну, а який у додаткову 

сесію. 

10 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ для 

вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають 

повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії. 

Розпочнеться реєстрація 26 липня та триватиме до 4 серпня. Сесія 

проводиться за кошти фізичних осіб. 

Ознайомитися із проєктами програм предметних тестів і програмами 

ТЗНК можна за посиланням. 

 
 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zatverdzheno-grafik-provedennya-yevi-ta-yefvv-u-2022-roci-dlya-vstupu-v-magistraturu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv
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СКАСОВАНО ОПОДАТКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

СТИПЕНДІЙ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-

ministriv-pidtrimav-skasuvannya-

opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-

ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-

za-mezhami-krayini, 

- офіційного вебсайту Національного 

університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»: 

https://nupp.edu.ua/news/uryad-pidtrimav-

skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnikh-

stipendiy.html 

 

 

Урядом з метою створення сприятливих умов для провадження 

наукової та науково-технічної діяльності підтримано зміни до статті 

165 Податкового кодексу України. Зміни забезпечать законодавче підґрунтя 

для спрощення виплат, оподаткування товарів і послуг у межах проєктів, які 

здійснюються за рахунок міжнародного грантового фінансування. 

Пріоритетний напрям у галузі розвитку науки та інновацій – 

скасування оподаткування іноземних грантів на проведення наукових 

досліджень і розробок. На його виконання будуть спрямовані зміни, внесені 

до Податкового кодексу відповідним законом України. Наразі грантове 

фінансування забезпечується в межах таких міжнародних програм, як 

Horizon Europe, COSME, НАТО «Наука заради миру та безпеки», LIFE, 

Creative Europe, IQ energy, програми ERC, DAAD, GIZ і USAID. 

Ухвалені зміни сприятимуть вирішенню наступних проблем: 

- неузгодженість норм чинного законодавства України та міжнародних 

договорів; 

- застосування стандартних правил оподаткування до іноземних 

стипендій. 

Законопроєкт скасовує стандартні національні правила оподаткування 

іноземних стипендій, які фізична особа-резидент отримує з джерел за 

межами України. 

Зміни сприятимуть розвитку української науки та міжнародного 

співробітництва, дотриманню міжнародних зобов’язань України у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності, а також залученню та підтримці 

молодих вчених. 

 
 

 

 
 

https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-za-mezhami-krayini
https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-za-mezhami-krayini
https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-za-mezhami-krayini
https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-za-mezhami-krayini
https://mon.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnih-stipendij-yaki-ukrayinski-naukovci-otrimayut-iz-dzherel-za-mezhami-krayini
https://nupp.edu.ua/news/uryad-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnikh-stipendiy.html
https://nupp.edu.ua/news/uryad-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnikh-stipendiy.html
https://nupp.edu.ua/news/uryad-pidtrimav-skasuvannya-opodatkuvannya-inozemnikh-stipendiy.html
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-

iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-

sho-zajmatimetsya-vijskovo-

patriotichnim-vihovannyam, 

- офіційного єдиного вебпорталу 

органів виконавчої влади України: 

https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-

mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-

grupi-shcho-zajmatimetsya-vijskovo-

patriotichnim-vihovannyam 

 
 

 

Розвиток військово-патріотичного виховання молоді в Україні 

розглянуто Міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом разом з Міністром 

внутрішніх справ Денисом Монастирським 11 січня 2022 року. 

Також у робочій зустрічі очільників та представників органів 

виконавчої влади взяли участь Міністр оборони Олексій Резніков та перший 

заступник Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив: «Наразі у закладах 

освіти вже існує низка ініціатив військово-патріотичного виховання, які 

реалізуються спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів. Проте всі вони 

потребують систематизації з урахуванням, зокрема, морального, правового 

напряму формування особистості». 

Міністр наголосив, що Сторони домовились про координацію зусиль та 

забезпечення взаємодії між органами державної влади щодо військово-

патріотичного виховання молоді. Зокрема, буде створено робочу групу, яка 

зможе випрацювати комплексний підхід до військово-патріотичного 

виховання в державі. 

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зауважив: «З 

1 січня набрав чинності Закон України «Про основи національного 

спротиву». Він передбачає, що у закладах освіти мають бути створені 

відповідні курси, які сформують базові військові навички та багато іншого. 

Тому нам потрібно об'єднати й скоординувати зусилля для того, щоб 

механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював». 

Торік ухвалено закон «Про основи національного спротиву». Зокрема, 

закон передбачає можливість створювати добровольчі формування 

територіальних громад. 

 
 

 

 

 
 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-sho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-sho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-sho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-sho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-shcho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-shcho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-shcho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-shcho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
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STARTUP WORLD CUP 2022 
 

 

 

 

 
За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/startapi-ukrayinskih-
shkolyariv-i-studentiv-pozmagayutsya-za-kvitok-
do-kremniyevoyi-dolini-ta-1-mln-dolariv, 
- офіційного сайту МАН: 

http://man.gov.ua/ua/notice_board/jas/ 

 

 

Старт реєстрації для участі у Startup World Cup 2022 – найбільшій 

глобальній конференції-конкурсі стартапів з фіналом у Кремнієвій долині 

було оголошено Бізнес-інкубатором Малої академії наук «Ukrainian Future». 

Стартапи подавали заявки для участі у Startup World Cup 2022 через 

головний сайт SWC. 

12 фіналістів оберуть організатори глобального конкурсу, які 

31 березня змагатимуться за перемогу вже в Києві, у КВЦ «Парковий». 

Переможця обере журі після презентації всіх 12 стартапів. 

Представити свій проєкт на Великому фіналі Startup World Cup, що 

відбудеться у Сан-Франциско зможе стартап-переможець українського етапу. 

Головний приз фіналу – 1 млн доларів США. 

Одна з можливостей для українських підлітків та студентів, що 

розвиваються у напрямі створення нових інноваційних проєктів – Startup 

World Cup. Діти до 18 років можуть брати участь у складі команд стартапів, а 

зареєструвати свій стартап в Україні можна навіть у 16 років, за згодою 

батьків. 

Кубком світу для стартапів називають Startup World Cup, однак ця 

подія не лише про змагання. Великий фінал у Кремнієвій долині – унікальна 

можливість зустрітися на одному майданчику з провідними інвесторами, 

засновниками та керівниками інноваційних корпорацій-гігантів і відомих 

технологічних компаній, таких як Apple, Netflix, SoftBank, Cisco, Khosla 

Ventures. 

Національний етап Startup World Cup проходить в Україні завдяки 

підписанню угоди про співпрацю між бізнес-інкубатором «Ukrainian Future» 

Малої академії наук України, який є офіційним партнером Startup World Cup, 

та організатором глобального конкурсу – міжнародною венчурною 

компанією «Pegasus Tech Ventures». Загальний обсяг інвестицій «Pegasus 

Tech Ventures» склав понад 14 млрд доларів, а у портфелі її клієнтів – 

SpaceX, Airbnb, SoFi. 
 

 
 

 
 

 

 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування 
конкурсу ми побачили блискучі роботи з усіх областей 
країни. І це ще раз підтверджує, що наша Україна - 
єдина. Й історія також єдина: всі ми, українці, прагнули 
одного - творити власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

https://mon.gov.ua/ua/news/startapi-ukrayinskih-shkolyariv-i-studentiv-pozmagayutsya-za-kvitok-do-kremniyevoyi-dolini-ta-1-mln-dolariv
https://mon.gov.ua/ua/news/startapi-ukrayinskih-shkolyariv-i-studentiv-pozmagayutsya-za-kvitok-do-kremniyevoyi-dolini-ta-1-mln-dolariv
https://mon.gov.ua/ua/news/startapi-ukrayinskih-shkolyariv-i-studentiv-pozmagayutsya-za-kvitok-do-kremniyevoyi-dolini-ta-1-mln-dolariv
http://man.gov.ua/ua/notice_board/jas/
https://www.startupworldcup.io/ukraine-regional-2022
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ СФЕРИ 

ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 
За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/pracivnikiv-sferi-
osviti-vidznacheno-derzhavnimi-nagorodami-
ukaz-prezidenta 
- офіційного інтернет-представництва 

Президента України Володимира 

Зеленського: 

https://www.president.gov.ua/documents/272

022-41209 

 
 

 

Працівників сфери освіти з нагоди Дня Соборності України відзначено 

державними нагородами. Відповідний Указ Президента оприлюднено 

22 січня 2022 року на офіційному сайті. 

Нагороди отримали освітяни в різних категоріях, зокрема, «Заслужений 

вчитель», «Заслужений діяч науки і техніки» та «Заслужений працівник 

освіти». 

Також освітяни нагороджені орденами: 

князя Ярослава Мудрого V ступеня; 

«За заслуги» І ступеня; 

«За заслуги» ІІ ступеня; 

«За заслуги» ІІІ ступеня;  

княгині Ольги ІІІ ступеня. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ 
 

 

 

 
 

 

 
За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-

prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-

oprilyudneno-postanovu-kmu, 

- офіційного єдиного вебпорталу органів 

виконавчої влади України: 

https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-

prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-

oprilyudneno-postanovu-kmu 
 

 

Затверджено Урядом Порядок присудження та скасування рішення про 

присудження ступеня доктора філософії, яким передбачено розширення 

https://mon.gov.ua/ua/news/pracivnikiv-sferi-osviti-vidznacheno-derzhavnimi-nagorodami-ukaz-prezidenta
https://mon.gov.ua/ua/news/pracivnikiv-sferi-osviti-vidznacheno-derzhavnimi-nagorodami-ukaz-prezidenta
https://mon.gov.ua/ua/news/pracivnikiv-sferi-osviti-vidznacheno-derzhavnimi-nagorodami-ukaz-prezidenta
https://www.president.gov.ua/documents/272022-41209
https://www.president.gov.ua/documents/272022-41209
https://www.president.gov.ua/documents/272022-41209
https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu
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автономії закладів вищої освіти та наукових установ у частині атестації 

кадрів вищої кваліфікації, а також щодо відповідальності цих закладів та 

суб’єктів атестації стосовно прийняття ними рішення про присудження 

ступеня доктора філософії. Постанова КМУ, ухвалена 12 січня 2022 року, 

оприлюднена на офіційному порталі 26 січня 2022 року. 

Вимоги встановлюються затвердженим Порядком до: 

- утворення разової спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти 

або науковою установою; 

- рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії; 

- процедури подання здобувачем дисертації до захисту; 

- проведення захисту дисертації та присудження наукового ступеня; 

- визначення підстави для скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у разі порушення 

академічної доброчесності або встановленої законодавством процедури 

захисту дисертації. 

Також Порядком врегульовано: 

- питання фінансового та організаційного забезпечення атестації 

здобувачів ступеня доктора філософії;  

- атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими 

вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки до 31 грудня 

2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, проводиться у 

порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 р. №167 «Про присудження ступеня доктора філософії». 

 
 

 
 

КОНКУРС «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE» 
 

 

 

 

 

 

За матеріалами: 

- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-
polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-
naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-
patona-paton-bridge, 

- офіційного єдиного вебпорталу органів 

виконавчої влади України: 

https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-

polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-

naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-

patona-paton-bridge 
 

 

 

Урядом затверджено Положення про міжнародний конкурс наукових, 

науково-технічних розробок та інноваційних проєктів «МІСТ ПАТОНА. 

PATON BRIDGE» 26 січня 2022 року. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-polozhennya-pro-mizhnarodnij-konkurs-naukovih-ta-innovacijnih-proyektiv-mist-patona-paton-bridge
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Метою конкурсу є створення сприятливих умов для залучення молоді 

до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, поглиблення 

інтеграції України до всесвітньої наукової та інноваційно-підприємницької 

спільноти, позиціонування України як держави з потужним інтелектуальним 

і підприємницьким потенціалом, підвищення її інвестиційної привабливості. 

Заохочують до участі організатори конкурсу авторів наукових проєктів, які 

матимуть можливість презентувати результати прикладних досліджень і 

експериментальних розробок, а також інноваційних розробок на різних 

стадіях готовності. 

Конкурс проводитиметься за 7 сферами: 

- цифрова економіка та суспільство; 

- ресурсоефективна економіка та «зелене» зростання; 

- біоекономіка, натуральні ресурси; 

- здоров’я нації; 

- передові індустріальні технології; 

- культура, креативність, інклюзивне суспільство; 

- безпека та оборона. 

Учасники зможуть отримати підтримку на подальший розвиток 

проєктів, знайти інвесторів, впровадити технології та розробки в реальному 

секторі економіки. Це сприятиме зростанню конкурентоспроможності 

національної економіки та появі на українському ринку продукції з високим 

ступенем доданої вартості. 

Для переможців передбачена грошова винагорода: 

1 місце – 100 тис. доларів; 

2 місце – 50 тис. доларів; 

3 місце – 25 тис. доларів; 

премії імені видатних вітчизняних вчених за 7 зазначеними вище 

сферами – по 10 тис. доларів. 

Вперше конкурс «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE» буде проведено у 

2022 році. Передбачається, що він стане щорічним. 

Інформацію про терміни подання заявок буде розміщено на сайті МОН 

України. 

 
 
 

 

СВІТ БЕЗ МЕЖ 
 

 

 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/knigu-svit-bez-
mezh-vzhe-otrimali-20-tisyach-ukrayinskih-
shkil, 
- офіційного вебсайту Глобинської громади: 

https://globynska-

gromada.gov.ua/news/1639558996/ 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/knigu-svit-bez-mezh-vzhe-otrimali-20-tisyach-ukrayinskih-shkil
https://mon.gov.ua/ua/news/knigu-svit-bez-mezh-vzhe-otrimali-20-tisyach-ukrayinskih-shkil
https://mon.gov.ua/ua/news/knigu-svit-bez-mezh-vzhe-otrimali-20-tisyach-ukrayinskih-shkil
https://globynska-gromada.gov.ua/news/1639558996/
https://globynska-gromada.gov.ua/news/1639558996/
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20 тисяч українських шкіл отримали книгу про рівність і різноманіття 

«Світ без меж» повідомляє Міністерство освіти і науки України, та нагадує 

читачам, що кожна людина – гідна поваги особистість, а не носій діагнозу. 

Ця книга спрямована на навчання в супроводі вчителя дітей молодшої 

школи. Розмови в такому віці про несхожість, прийняття та рівність 

закладають фундамент суспільних трансформацій. 

Видання реалізовано за підтримки Міністерства культури та 

інформаційної політики, Українського інституту книги та в межах ініціативи 

Олени Зеленської «Без бар’єрів». Примірник можна завантажити 

за посиланням. 

 
 

 
 

ЗНО-2022 
 

РОКУ 

 

 

 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/1-lyutogo-
startuye-reyestraciya-na-osnovnu-sesiyu-
zno-2022, 

- Мультимедійна платформа 

іномовлення України Укрінформ: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/3416201-reestraciu-ucasnikiv-zno-
prodovzili-do-9-kvitna.html 

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі 

повідомив, що 1 лютого розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація 

на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.  

За рахунок коштів державного бюджету кожен зареєстрований учасник 

має право пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом ЗНО 

відбуватиметься з 13 навчальних предметів. 

Учасники які бажають скласти більше 5 предметів, зможуть зробити це 

за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових 

навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в 

сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори. 

Щоб скласти додатково одну з іноземних мов (англійську, німецьку, 

іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, 

вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, 

фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн. 

Зареєстровані учасники не пізніше 29 квітня зможуть завантажити зі 

своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено 

час і місце проведення тестувань. 

НА ВІРАЖАХ ЗМІ 

Яким має бути зміст посіб- 
ника, щоб його було цікаво  
читати, команда розробни- 
ків запитала в самих підліт- 
ків. Для цього у соцмережах 
поширили прохання допомог- 
ти в роботі. До фокус-групи 
увійшли 16 старшокласників. 
Вони уважно вивчали матері- 
али і давали поради — як зро- 
бити так, аби це було цікаво. 

— Коли запитали, як має 
виглядати зміст «книжки», 
вони відповіли: ніяких «пара- 
графів» і пунктів! Зміст має 
бути таким, щоб на нього хо- 
тілося навести курсор і «клик- 
нути», — згадує програмний 
директор ГО «Телекритика» 
Роман Шутов. 

https://bit.ly/3A7BXWs
https://mon.gov.ua/ua/news/1-lyutogo-startuye-reyestraciya-na-osnovnu-sesiyu-zno-2022
https://mon.gov.ua/ua/news/1-lyutogo-startuye-reyestraciya-na-osnovnu-sesiyu-zno-2022
https://mon.gov.ua/ua/news/1-lyutogo-startuye-reyestraciya-na-osnovnu-sesiyu-zno-2022
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3416201-reestraciu-ucasnikiv-zno-prodovzili-do-9-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3416201-reestraciu-ucasnikiv-zno-prodovzili-do-9-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3416201-reestraciu-ucasnikiv-zno-prodovzili-do-9-kvitna.html
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З 23 травня до 17 червня проходитиме основна сесія зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року. Тестування відбудуться за таким 

графіком: 

- фізика – 23 травня; 

- хімія – 26 травня; 

- українська мова, українська мова та література – 31 травня; 

- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня; 

- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня; 

- англійська мова – 7 червня; 

- історія України – 10 червня; 

- географія – 14 червня; 

- біологія – 17 червня. 

Повідомлення про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних 

предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках 

учасників тестування. 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, згідно якого 

реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня. Як передає 

Укрінформ, про це очільник МОН написав у Телеграм:  «Я підписав наказ, 

згідно якого внесено зміни до календарного плану проведення та організації 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відтепер реєстрація 

учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня». 

Учнів початкової та базової школи цього 

року звільнено від проходження Державної 

підсумкової атестації. 

Міністр зауважив: «Через ситуацію в 

Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та 

широкомасштабної агресії Російської Федерації, 

28 лютого я видав наказ, яким звільнено від 

проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують 

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 

навчальному році». 

Сергій Шкарлет наголосив, що такі дії вимушені, адже головне 

сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.telegram.org/z/#-1365329069
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ЗМІНИ ДО ЗУ «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ» 
 

 

 
 

 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyala-za-
osnovu-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-povnu-
zagalnu-serednyu-osvitu-zadlya-rozshirennya-
spektru-poslug-u-zakladah-osviti, 
- офіційного вебпорталу ВРУ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-

20#Text 

 

 

Верховна Рада 1 лютого 2022 року прийняла за основу Закон України 

щодо внесення змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту». Зміни 

регламентують розширення спектру послуг, які надають заклади загальної 

середньої освіти, зокрема, оздоровчі. Прийняття Закону розширить 

можливості діючих санаторних шкіл для майбутньої трансформації. 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив: «Розширення спектру 

послуг – ще один крок до створення інклюзивного та безбар’єрного 

освітнього середовища, який дасть змогу дітям з особливими освітніми 

потребами отримувати оздоровчі та профілактичні послуги одночасно з 

освітніми». 

Цим документом передбачено: 

- включення «оздоровчо-профілактичних підрозділів» до структурних 

підрозділів у складі ЗЗСО та затвердження Кабінетом Міністрів порядку 

надання послуг такими підрозділами; 

- відтермінування зміни типу закладів для санаторних шкіл до 1 липня 

2024 року. 

Структурний підрозділ, згідно з Законом України «Про повну загальну 

середню освіту», діятиме відповідно до установчих документів ЗЗСО та на 

підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування конкурсу 
ми побачили блискучі роботи з усіх областей країни. І це 
ще раз підтверджує, що наша Україна - єдина. Й історія 
також єдина: всі ми, українці, прагнули одного - творити 
власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyala-za-osnovu-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-zadlya-rozshirennya-spektru-poslug-u-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyala-za-osnovu-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-zadlya-rozshirennya-spektru-poslug-u-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyala-za-osnovu-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-zadlya-rozshirennya-spektru-poslug-u-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyala-za-osnovu-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-zadlya-rozshirennya-spektru-poslug-u-zakladah-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-20#Text
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РЕЙТИНГ КРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО 
 

 

 

 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-
rejting-krashih-ukrayinskih-zvo-za-versiyeyu-
webometrics, 

- офіційного вебсайту КУП НАН України: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/V

iew.aspx?MessageID=8689 

 
 

 

Національною дослідницькою радою Іспанії у січні 2022 року 

опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу 

Ranking Web of Universities (Webometrics). Було оцінено понад 31 тисячу 

закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України. Ініціативу Webometrics 

було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить 

до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії. Рейтинг 

закладів вищої освіти оновлюється регулярно з урахуванням індикаторів, що 

враховують зокрема роботу викладачів, результати їхніх наукових 

досліджень, відображені у Google Scholar Citations, міжнародне визнання 

закладу освіти та його зв’язки з громадою. 

На сайті ініціативи Webometrics, крім загального рейтингу, розміщено 

рейтинги університетів різних країн світу. До першої десятки найкращих 

закладів вищої освіти України увійшли: 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

- Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

- Сумський державний університет; 

- Національний авіаційний університет; 

- Харківський національний університет радіоелектроніки; 

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; 

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

iнститут»; 

- Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; 

- Національний університет «Львівська політехніка»; 

- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». 

 

 
 

 
 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rejting-krashih-ukrayinskih-zvo-za-versiyeyu-webometrics
https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rejting-krashih-ukrayinskih-zvo-za-versiyeyu-webometrics
https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rejting-krashih-ukrayinskih-zvo-za-versiyeyu-webometrics
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8689
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8689
https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
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РОЗВИТОК І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-i-
populyarizaciya-profesijnoyi-osviti-ye-odnim-iz-
klyuchovih-zavdan-derzhavi-sergij-shkarlet, 

- офіційного сайту Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА: 
https://osvita-cherkasy.gov.ua/usi-
novini/novyny/rozvytok-i-populiaryzatsiia-
profesiinoi-osvity-ie-odnym-iz-kliuchovykh-
zavdan-derzhavy-serhii-shkarlet 

 

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі 

зазначив, що розвиток і популяризація професійної освіти є одним із 

ключових завдань держави. 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив: «Минулий рік 

видався продуктивним для галузі. Роботи зі створення 62 навчально-

практичних центрів закінчено. Цьогоріч у січні ми вже відкрили 15 освітніх 

осередків, ще 20 розпочнуть роботу в лютому-березні. Команда МОН 

активно працює над передачею закладів професійної освіти з державної у 

комунальну власність. У 2021 році передано 37 закладів професійно-

технічної освіти на місцевий рівень, ще 58 знаходяться у процесі передачі. 

Найкращі результати у Закарпатській області, Чернігівській і місті Київ». 

Міністр також повідомив про завершення пілотування Методичних 

рекомендацій щодо оптимізації мережі закладів професійної освіти в 

7 областях. Це свідчить про те, що у 2022 році буде доопрацьовано та 

поширено рекомендації на всі регіони країни. 

Сергій Шкарлет наголосив: «Профтехосвіта – галузь, яка лідирує у 

впровадженні в освітній процес дуальної форми здобуття освіти. Наразі 240 

закладів активно беруть участь у цьому процесі, до якого залучено 1 376 

підприємств. Заклади профтехосвіти є сучасними майданчиками для 

професійного та особистісного росту учнів, які стають 

конкурентоспроможними фахівцями, готовими до викликів ринку праці та 

інноваційного світу». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування конкурсу 
ми побачили блискучі роботи з усіх областей країни. І це 
ще раз підтверджує, що наша Україна - єдина. Й історія 
також єдина: всі ми, українці, прагнули одного - творити 
власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-i-populyarizaciya-profesijnoyi-osviti-ye-odnim-iz-klyuchovih-zavdan-derzhavi-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-i-populyarizaciya-profesijnoyi-osviti-ye-odnim-iz-klyuchovih-zavdan-derzhavi-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-i-populyarizaciya-profesijnoyi-osviti-ye-odnim-iz-klyuchovih-zavdan-derzhavi-sergij-shkarlet
https://osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/rozvytok-i-populiaryzatsiia-profesiinoi-osvity-ie-odnym-iz-kliuchovykh-zavdan-derzhavy-serhii-shkarlet
https://osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/rozvytok-i-populiaryzatsiia-profesiinoi-osvity-ie-odnym-iz-kliuchovykh-zavdan-derzhavy-serhii-shkarlet
https://osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/rozvytok-i-populiaryzatsiia-profesiinoi-osvity-ie-odnym-iz-kliuchovykh-zavdan-derzhavy-serhii-shkarlet
https://osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/rozvytok-i-populiaryzatsiia-profesiinoi-osvity-ie-odnym-iz-kliuchovykh-zavdan-derzhavy-serhii-shkarlet
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ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ У МІЖНАРОДНИХ 
ОЛІМПІАДАХ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ» 
 

 

 

 
 
 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-

dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-

mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-

urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-

konkursu-uchitel-roku, 

- офіційного вебпорталу ВРУ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2022-

%D0%BF#Text 

 
 

Урядом 9 лютого 2022 року внесено зміни до Порядку використання 

бюджетних коштів, передбачених для проведення всеукраїнських та 

міжнародних учнівських олімпіад, а також конкурсу «Учитель року». 

Передбачено можливість придбання витратних матеріалів для забезпечення 

виконання завдань експериментальних (практичних) турів міжнародних 

олімпіад за умови проведення їх у дистанційній формі з метою підтримки 

обдарованої молоді, сприяння реалізації інтелектуального потенціалу учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Також передбачається задля популяризації досягнень освітян, 

підвищення соціального статусу вчителів проведення урочистих заходів з 

нагородження переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року». Щороку понад чотири тисячі педагогічних працівників закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти беруть у 

ньому участь, переможці отримують звання «Заслужений вчитель України». 

Нагородження переможців конкурсу «Учитель року» відбуватиметься 

наразі у робочому порядку. Зміни до Порядку передбачають виділення 

фінансування на урочисті заходи, проведення яких дозволить 

популяризувати досягнення вчителів серед громадськості та привернути 

увагу суспільства до важливості освіти та ролі вчителів. 

Не передбачають збільшення видатків державного бюджету зміни до 

Порядку, фінансування здійснюватиметься у межах бюджетних асигнувань 

за програмою «Проведення міжнародних та всеукраїнських олімпіад у сфері 

освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”». 
 

 

 

 

 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування 
конкурсу ми побачили блискучі роботи з усіх областей 
країни. І це ще раз підтверджує, що наша Україна - 
єдина. Й історія також єдина: всі ми, українці, прагнули 
одного - творити власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-konkursu-uchitel-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-konkursu-uchitel-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-konkursu-uchitel-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-konkursu-uchitel-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-umovi-dlya-distancijnoyi-uchasti-shkolyariv-u-mizhnarodnih-olimpiadah-i-peredbachiv-urochiste-nagorodzhennya-peremozhciv-konkursu-uchitel-roku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2022-%D0%BF#Text
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НОУТБУК КОЖНОМУ ВЧИТЕЛЮ 
 

 

 

 
За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/v-mezhah-proyektu-

noutbuk-kozhnomu-vchitelyu-pridbano-62-674-

noutbuki, 

- офіційного сайту Львівської ОДА: 

https://loda.gov.ua/news?id=65514 

 
 

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на підставі офіційних звітів усіх 

областей щодо закупівлі ноутбуків зазначив, що в межах національного 

проєкту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та 

Міністерства цифрової трансформації придбано 62 674 ноутбуки для ЗЗСО, в 

яких працюють 191 380 вчителів і навчаються 2 513 273 учнів.  

Сергій Шкарлет зауважив: «Спільними зусиллями за короткий 

проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою 

чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок. 

Працюємо далі заради розбудови якісної системи освіти та створення гідних 

умов праці освітянам». 

Досягнуто, під час реалізації програми, співвідношення 1 ноутбук на 

1 педагогічного працівника, як це передбачено постановою Кабінету 

Міністрів №403 від 21 квітня 2021 року. 

За рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей, за 

планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва. Із 

виділених 980 млн грн субвенції касових видатків здійснено на 860 млн грн. 

Економія склала 107 837 100 грн, 73 млн з яких спрямовано на придбання 

автобусів і обладнання вбиралень у школах, а майже 35 млн грн повернуто до 

бюджету. Співфінансування з місцевих бюджетів склало 243 208 800 грн, із 

яких 14 400 900 не були освоєні та теж повернуті до бюджету. 

Подивитись, як ОДА використовували кошти та за яку ціну купували 

техніку, можна за допомогою дашборда. Також на ньому можна 

відслідкувати кількість закуплених ноутбуків по кожній області та районам 

міста Києва. 

Процес закупівлі ноутбуків для 

вчителів Команди Мінцифри, МОН та ДКІБ 

СБУ зробили максимально прозорим. У 

регіонах цей процес допомагали 

координувати директори обласних 

департаментів освіти і науки, а також 

заступники голів ОДА з цифрової 

трансформації (CDTO). 

4042 ноутбуки доставили у школи Львівської області. Загалом 

використали понад 67 мільйонів гривень коштів загальнодержавної субвенції 

та майже 14 мільйонів гривень коштів місцевих бюджетів. Із виділених 980 

https://mon.gov.ua/ua/news/v-mezhah-proyektu-noutbuk-kozhnomu-vchitelyu-pridbano-62-674-noutbuki
https://mon.gov.ua/ua/news/v-mezhah-proyektu-noutbuk-kozhnomu-vchitelyu-pridbano-62-674-noutbuki
https://mon.gov.ua/ua/news/v-mezhah-proyektu-noutbuk-kozhnomu-vchitelyu-pridbano-62-674-noutbuki
https://loda.gov.ua/news?id=65514
https://bit.ly/3CqrlSb
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млн грн субвенції касових видатків здійснено на 860 млн грн. Економія 

склала майже 108 мільйонів гривень, 73 млн з яких спрямовали на придбання 

автобусів і обладнання вбиралень у школах, а майже 35 млн грн повернули 

до бюджету. Співфінансування з місцевих бюджетів склало понад 243 

мільйонів гривень, із яких 14 мільйонів не були освоєні та теж повернуті до 

бюджету. 
 

 

 

 

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ GLOBAL TEACHER AWARD 
 

 

 

 
 

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/v-mon-vidbulosya-
vidznachennya-dnya-yednannya, 
- офіційного сайту Управління освіти і науки 
Черкаської ОДА: 
https://www.osvita-cherkasy.gov.ua/usi-
novini/novyny/upravlinnia-osvity-i-nauky-oda-
doluchylosia-do-vidznachennia-dnia-iednannia 
 

 

Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо консолідації українського суспільства» в Міністерстві освіти і науки 

16 лютого 2022 року відбулося відзначення Дня єднання. 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив: «Сьогодні всі 

українці підіймають Державний прапор, демонструючи всьому світу силу 

народу та незламне прагнення до миру. В кожному куточку України та поза її 

межами звучить наш славетний Гімн, слова якого зігрівають серця та 

надихають на благородні дії. Ми вчергове засвідчуємо свою єдність, 

непохитність і оптимізм. Освітянська спільнота об’єднує чи ненайбільше 

наших співгромадян. Саме тому ми маємо залишатися взірцем в усьому. 

Адже разом ми об’єднані освітою і наукою, а отже, об’єднані Україною». 

На YouTube-каналі та Facebook-сторінці МОН о 10:00 розпочався 

освітянський проєкт «Об‘єднані Україною». 

Розпочався захід з Державного Гімну, який виконав студентський хор 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського під 

керівництвом Героя України, народного артиста України, професора Євгена 

Савчука. 

Долучилися до заходу ліцеїсти, які здобувають спеціалізовану 

військову освіту, дитячі мистецькі колективи закладів позашкільної освіти, 

вихованці спеціальних закладів та юні українські спортсмени. 

Схід і Захід, Північ і Південь, Центр України. Любов до Батьківщини – 

це не слова, це повсякденні справи: і в праці, і в художній творчості та 

спорті, у минулому і сьогоденні. Головне – майбутнє нашої країни, яке 

сьогодні в руках наших дітей. 

https://mon.gov.ua/ua/news/v-mon-vidbulosya-vidznachennya-dnya-yednannya
https://mon.gov.ua/ua/news/v-mon-vidbulosya-vidznachennya-dnya-yednannya
https://www.osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/upravlinnia-osvity-i-nauky-oda-doluchylosia-do-vidznachennia-dnia-iednannia
https://www.osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/upravlinnia-osvity-i-nauky-oda-doluchylosia-do-vidznachennia-dnia-iednannia
https://www.osvita-cherkasy.gov.ua/usi-novini/novyny/upravlinnia-osvity-i-nauky-oda-doluchylosia-do-vidznachennia-dnia-iednannia
https://www.president.gov.ua/documents/532022-41357
https://youtu.be/zj2w5k7XIRY
https://www.facebook.com/UAMON/videos/1398882143903460/
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Освітянський проєкт «Об‘єднані Україною» можна переглянути 

на YouTube-каналі та Facebook-сторінці МОН України. Це захід 

про повсякденні справи: працю, художню творчість – хореографію та поезію 

– здобувачів освіти усієї України. 

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко зазначив: «Сьогодні разом 

ми вкотре заявляємо всьому світові про сильну націю, яка впевнено стоятиме 

на захисті рідної держави. Ми спокійні! Ми сильні! Ми РАЗОМ!» 

До проєкту МОН України запрошує долучатися всі заклади освіти та 

розміщувати відео, фото у соціальних мережах із хештегами #UAразом та 

#Об’єднаніУкраїною. 

 
 

 

 

КАНІКУЛИ НА ДВА ТИЖНІ 
 

 

 

  

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-vsim-
zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-
proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni, 

- офіційного єдиного вебпорталу органів 

виконавчої влади України: 
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vsim-zakladam-
osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-
ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni 

 
 

25 лютого 2022 року з метою убезпечення всіх учасників освітнього 

процесу, МОН направлено листа керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і 

керівникам закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти з 

рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти 

та оголошення канікул на два тижні. Про це повідомив Міністр освіти і науки 

Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. 

Сергій Шкарлет зазначив: «Прошу освітян і всіх українців 

орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за 

підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену 

інформацію». 

Також звернувся Міністр до всіх із закликом не панікувати та слідувати 

рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців. 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/zj2w5k7XIRY
https://www.facebook.com/UAMON/videos/1398882143903460/
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni
https://t.me/SerhiyShkarlet/672
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ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТРА ДО КОЛЕГ-ОСВІТЯН 
ОБОРОНЯТИ КРАЇНУ 

 

 

 
 

 
 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-
zvernuvsya-do-koleg-osvityan-oboronyati-krayinu 

 

Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки у своєму Telegram-

каналі звернувся до колег освітян обороняти країну: 

«Шановні мої колеги-освітяни! Шановні працівники апарату МОН і 

підвідомчих установ! Шановні друзі! 

Закликаю всіх, хто не підпадає під спеціальні умови служби в період 

воєнний стану, вступати до лав ЗСУ або загонів територіальної оборони. 

Дамо відсіч ворогу разом. Слава Україні! 

Ми – сильні! 

Ми – УКРАЇНА!» 
 

 

 

 

СТУДЕНТИ СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВІ, ВСТУПАЮТЬ 
ДО ТРО ЗСУ … 

 

 
 

 
 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-

donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-

zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-

shkarlet 

 

 
 

Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки, у своєму Telegram-

каналі заначив, що студенти стали донорами крові, вступають до ТрО ЗСУ, 

здійснюють активну волонтерську діяльність. 

Міністр наголосив: «Наші студенти – гідні громадяни своєї 

Батьківщини! Сміливі, як воїни ЗСУ. Вони стоять пліч-о-пліч з армією, 

кожен на своєму фронті!» 

Міністр освіти і науки зауважив, що наразі телеграм-канали та 

студентські публіки стали рупором корисної інформації для цивільного 

населення, також рупором ЗСУ, Міноборони та інших офіційних джерел 

комунікації нашої держави. Це дуже важливо під час війни. В 

інформаційному просторі не менш запекло, аніж у точках ведення бойових 

дій. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

ПОНОМАРЕНКО: 
- Цінність нашого конкурсу в тому, що молода людина 
або група молодих людей можуть показати свою 
майстерність та реалізувати свої знання власної історії у 
фільмі. І нехай ці стрічки короткометражні - всього на 6-
10 хвилин, - але це ще більше посилює здатність молодої 
людини сконцентрувати ту інформацію, яку вона хоче 
надати про минуле свого роду, рідних людей, минуле 
району, вулиці, міста чи села. За роки існування конкурсу 
ми побачили блискучі роботи з усіх областей країни. І це 
ще раз підтверджує, що наша Україна - єдина. Й історія 
також єдина: всі ми, українці, прагнули одного - творити 
власну державу. 

Головний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Євген КРАСНЯКОВ: 
- Я вдруге беру участь у цьому конкурсі у складі журі й 
можу констатувати, що розширився діапазон історичних 
проблем, які порушують молоді автори. Щоб іти вперед, 
потрібно враховувати уроки історії. Тематика фільмів є 
дуже актуальною, але хотілося б більше позитиву. Не 
можуть бути одне каяття і констатація того, що все 
погано. Тому цю справу треба продовжувати, щоб про 
цей конкурс знали якомога більше навчальних закладів. 
Узагалі, позашкільна освіта є дуже перспективною, адже 
передбачає більше творчості у розвитку дітей, дає дитині 
змогу самореалізуватися в обраному напрямі. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

пам’яті України, член конкурсної комісії Борис 

https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-zvernuvsya-do-koleg-osvityan-oboronyati-krayinu
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-zvernuvsya-do-koleg-osvityan-oboronyati-krayinu
https://t.me/SerhiyShkarlet/673
https://t.me/SerhiyShkarlet/673
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://t.me/SerhiyShkarlet/678
https://t.me/SerhiyShkarlet/678
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Також наші студенти долучаються до розробки сайтів з інформування 

населення про те, чим кожен з нас наближає перемогу ЗСУ, створюють 

алгоритми кібер-підтримки держави. Вони не покинули нашої країни в 

найскладніший час. 

Міністр наголосив: «Я дякую кожному! Країна пишається Вами! 

Тримаємо стрій!». 

 

 
 

ВАЖЛИВО ЗАЛИШАТИСЯ ЗГУРТОВАНИМИ ТА 

ПІДТРИМУВАТИ ОДИН ОДНОГО 
 

 

 

 
За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-

donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-

zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-

shkarlet, 

- офіційного єдиного вебпорталу органів 

виконавчої влади України: 

https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zaboroneno-

primushuvati-pedagogichnih-ta-inshih-

pracivnikiv-do-napisannya-zayav-pro-vidpustku-

bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati 

 
 

Від педагогічних працівників почали надходити звернення до МОН 

щодо примушування з боку окремих керівників закладів освіти до написання 

заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в 

Україні правового режиму воєнного стану. 

Сергій Шкарлет зазначив: «Наголошую на тому, що Міністерство 

категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або 

керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників 

до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. 

Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів 

освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних 

управлінь (департаментів)». 

Також очільник зауважив, що працівникові може бути надано 

відпустку лише за добровільним бажанням або його може бути звільнено 

відповідно до вимог трудового законодавства. 

Міністр зазначив: «У найскладніший для країни час важливо 

залишатися згуртованими та підтримувати один одного». 
 

 

 

 

До МОН почали надходити звернення від педагогічних 

працівників щодо примушування з боку окремих 

керівників закладів освіти до написання заяв про 

відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із 

введенням в Україні правового режиму воєнного стану. 

"Наголошую на тому, що Міністерство категорично 

забороняє керівникам органів управління освітою та/або 

керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та 

інших працівників до написання заяв про відпустку без 

збереження заробітної плати. Відповідного листа з 

проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів 

освіти та педагогічним працівникам вже направлено 

керівникам обласних управлінь (департаментів)", -

 зазначив Сергій Шкарлет. 

Він також наголосив, що працівникові може бути надано 

відпустку лише за добровільним бажанням або його 

може бути звільнено відповідно до вимог трудового 

законодавства. 

"У найскладніший для країни час важливо залишатися 

згуртованими та підтримувати один одного", - додав 

Міністр. 

Директор Міжнародного благодійного фонду національної 

https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-stali-donorami-krovi-vstupayut-do-tro-zsu-zdijsnyuyut-aktivnu-volontersku-diyalnist-sergij-shkarlet
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zaboroneno-primushuvati-pedagogichnih-ta-inshih-pracivnikiv-do-napisannya-zayav-pro-vidpustku-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zaboroneno-primushuvati-pedagogichnih-ta-inshih-pracivnikiv-do-napisannya-zayav-pro-vidpustku-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zaboroneno-primushuvati-pedagogichnih-ta-inshih-pracivnikiv-do-napisannya-zayav-pro-vidpustku-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati
https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zaboroneno-primushuvati-pedagogichnih-ta-inshih-pracivnikiv-do-napisannya-zayav-pro-vidpustku-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati
https://t.me/SerhiyShkarlet/682
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ПСИХОЛОГІЧНА ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ ПІД ЧАС 

ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 
 

 

  

 

За матеріалами: 
- офіційного вебсайту МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapuskaye-

informacijnu-kampaniyu-pro-te-yak-

zaspokoyiti-ditej-pid-chas-vijni  

- офіційного сайту Дніпропетровської 

обласної бібліотеки для дітей: 

http://biblio-child.dp.ua/656-

psikhologichna-turbota-vid-svitlani-rojz 

 

 

 

Міністерство освіти і науки у співпраці з дитячим психологом 

турбуючись про дітей, які страждають від наслідків війни в Україні, 

підготувало серію інформаційних матеріалів «Психологічна турбота від 

Світлани Ройз». 

Діти під час військових дій є однією з найбільш вразливих категорій і 

потребують психологічної підтримки. На допомогу батькам та вчителям 

створено відеоінструкції та інфографіки, які містять рекомендації та 

практичні поради для батьків, що наразі: 

- перебувають з дітьми в бомбосховищах та укриттях; 

- пересуваються в інші міста; 

- залишаються вдома та чекають на повернення рідних-героїв із зони 

бойових дій. 

Ці відео – швидка «психологічна» допомога для дітей. Для них 

створено окрему сторінку на офіційному сайті МОН та на Youtube-каналі 

МОН. 
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