
 
 
 

 

Зміни у законодавстві освіти та 
роль АМУ у їх забезпеченні 

Людмила Мозгова,  
аналітик Аналітичного центру 
Асоціації міст України,  
кандидат педагогічних наук 



 

 

 

 

 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” - це  захист 

законних прав та інтересів членів АМУ в органах державної влади та підтримка й розвиток 
місцевого самоврядування в Україні 

 
представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах 
центральної влади, зокрема в МОН, ДСЯО та Мінфіні 

розробляє законопроекти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст, зокрема 
пропозиції до Закону про Державний бюджет  

розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування та 
управління на місцях 

надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу містам-членам АМУ 

Об’єднує 781 громаду (з них 342 ОТГ) і працює в Україні вже 
27 рік 

налагоджує зв'язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на 
вирішення проблем місцевого самоврядування 



 

 

 

 

Структура Асоціації міст України 



 

 

 

 

Секція з питань освіти Асоціації міст України 

Об’єднує заступників голів із гуманітарних питань,  
керівників та працівників органів управління освітою України 

Голова Секції – Остапенко Галина Феліксівна, начальник управління освіти Первомайської міської 
ради Миколаївської області 
Секретар Секції – Мозгова Людмила Анатоліївна, аналітик з питань освіти АМУ  

Заходи, в яких беруть участь члени 
Секції 

Представлення АМУ інтересів Секції  

Участь у робочих групах з розробки нормативно-
правових актів (участь у розробці) 

Практикум із законотворчості та 
адвокасі 1 раз на рік (конкурсний 
відбір) 

Засідання Секції 2 рази в рік. Так, у 
2019 році: квітень – Тернопіль, 
жовтень – Одеса 

Галузевий Форум 1 раз на рік 

Формулювання пропозицій до 
нормативно-правових актів на 
запит АМУ чи з власної ініціативи 

Участь у засіданнях Комітету ВРУ з питань науки і 
освіти, інших засіданнях профільних міністерств чи 
служб 

Підготовка експертних висновків до нормативно-
правових актів 

Підготовка аналітики та пропозицій до центральних 
органів влади 
 

Підготовка та поширення інформації у ЗМІ, участь у 
прямих ефірах, ведення галузевої платформи на сайті 
АМУ http://www.auc.org.ua/galuz/osvita 
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м. Первомайськ (березень 2017 року) м. Чернівці (жовтень 2017 року) м. Луцьк (квітень 2018 року) 

м. Вінниця (жовтень 2018 року) м. Тернопіль (квітень 2019 року) 



 

 

 

 



 
Асоціація міст України спрямувала зусилля  у 2018 /2019 навчальному році на вирішення таких 

основних завдань міст обласного значення та ОТГ: 

Продовжено внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції та збільшення обсягів 
освітньої субвенції для покриття її дефіциту 

Забезпечення необхідним додатковим ресурсом органи місцевого самоврядування   

Участь у розробленні нормативно-правових актів та лобіювання потреб місцевого 
самоврядування, зокрема у сфері освіти 



Продовжено внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції та 
збільшення обсягів освітньої субвенції  

для покриття її дефіциту (у складі робочої групи МОН) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року № 65 «Про внесення змін до формули 
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»  

передбачено коефіцієнти для окремих міст, які мають школи на сільській території, 
зменшено розрахункову наповнюваність класів у них;  

забезпечено фінансування поділу класів на групи при вивченні окремих предметів; 

додано розрахунок коштів для оплати праці працівників інклюзивно-ресурсних центрів;  

введено поняття «фінансовий норматив бюджетної забезпеченості»; 

збільшено кількість ставок асистентів учителя для забезпечення інклюзивної освіти.  



МОН також додало розрахунок субвенції для здобуття загальної середньої освіти у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації. 

Не вирішено (АМУ продовжує працювати): 
 
Врахування реального контингенту учнів, який має розраховуватись станом на 5 
вересня року, що передує плановому (а у постанові – поточному) бюджетному року. Це 
призведе до значного недофінансування освітньої субвенції, зокрема у містах, де 
наявний приріст населення. 
 
Зменшення розрахункової наповнюваності класів для міст обласного значення та 
обласних центрів 

Врахування коефіцієнту для міст-обласних центрів, які приєднали сільські населені 
пункти, що мають заклади загальної середньої освіти 

Врахування години індивідуального навчання (покатегорійно) 

Врахування видатків на заміну тимчасово відсутніх працівників  

Врахування реальної потреби на оплату праці вихователів груп подовженого дня  



2018 рік 2019 рік 

Дефіцит освітньої субвенції 
склав 4,4 млрд грн 

91 громада заявила про 
дефіцит коштів 

ОМС (крім Києва) зі свого 
бюджету планують 

дофінансувати  
394,1 млн грн 

177 громад заявили про 
дефіцит коштів 

Дефіцит освітньої субвенції 
складає 740,7 млн грн 

ОМС (крім Києва) зі свого 
бюджету дофінансували 

1,2млрд грн 

Зменшився у 6 разів 
дефіцит, обсяг 

освітньої субвенції 
зріс на 13%! 



 

Питання оплати праці педагогічних працівників галузі освіти 

Учителі закладів 
загальної середньої 

освіти 

Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

Керівники гуртків 
закладів 

позашкільної освіти 

 з освітньої субвенції 
(держава) 

з місцевого бюджету (місто) з місцевого бюджету (місто) 

Якщо наявний 

дефіцит коштів? Джерела покриття дефіциту: 
1. Місцевий бюджет (кошти забирають із інших 
видатків). 
2. Наближення освітньої субвенції. 
3. Перерозподіл освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами. 

 

 

Причини дефіциту: 
1. Неефективна мережа. 
2. Завищена кількість ставок 
учителів. 
3. Зростання мережі інклюзивних 
класів та ГПД. 
4. Високий відсоток замін. 

 

 



 

 

 

 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2010 року «Про оплату праці педагогічних, 
науково-педагогічних та наукових працівників і установ освіти і науки» (не оприлюднена) 

передбачає підвищення оплати праці від 20% до 70% 

На виконання 
Закону України 

“Про освіту” 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Щоб забезпечити це підвищення, потрібно у 2020 році: 

5 млрд грн із 
місцевих 
бюджетів 

14,8 млрд грн із 
Державного 

бюджету України 

АМУ звернулась до Кабінету 
Міністрів України та Мінфіну із 

проханням забезпечити місцеві 
бюджети коштами на підвищення 

заробітних плат педагогічних 
працівників із Державного бюджету 
України (ст. 142 Конституції України) 

та збільшити обсяг освітньої 
субвенції 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Міністерство фінансів у листі до Кабінету Міністрів України пропонує: 
- підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним 
скороченням їх чисельності; 
- МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки 
оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону; 
- припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл 
(крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього 
процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів; 
- підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин; 
- підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку 
освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти; 
- перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою 
оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат; 
- перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі 
опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування 
капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання 
процесу оптимізації; 
- обов’язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або 
укладання контрактів. 
 



Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 695 «Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22»  

На 10% зросте з 1 вересня 
2019 року оплата праці 

педагогів закладів 
дошкільної  та позашкільної 

освіти 



Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 року № 17 «Про затвердження 
Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» 

Інформаційний ресурс – сайт Державної служби якості освіти 
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh 

  

Методичні рекомендації розроблені для допомоги закладу 
загальної середньої освіти у розбудові внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. 
Вони ґрунтуються на запропонованих для інституційного 
аудиту вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої 
діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплюють 
освітнє середовище, управлінські процеси, якість педагогічної 
діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів. 
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-
dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti 

ДСЯОУ представила 
“Абетку для 
директора” 

http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/713-instytutsiinyi-audyt-u-zapytanniakh-i-vidpovidiakh
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
http://www.auc.org.ua/novyna/dsyaou-predstavyla-rekomendaciyi-dlya-rozbudovy-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti
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Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної 
майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 
сприяють їх поширенню. 
Участь у сертифікації беруть вчителі на добровільній основі. 
У 2019 році в рамках пілотного проекту сертифікацію зможе пройти не більше однієї тисячі вчителів 
початкових класів. 
 
 

Сертифікація вчителів у 2019 році: 
  (стаття 51 Закону України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1190 

«Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників») 

експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом 
вивчення практичного досвіду їх роботи, що організовується Державною службою якості 
освіти та її територіальними органами; 

самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності (створення е-
портфоліо до 1 липня 2019 року); 

оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного 
тестування, що організовується Українським центром оцінювання якості освіти та 
регіональними центрами. 

Етапи 
сертифікації: 

Комісія МОН визначає результати сертифікації  
(сертифікація 1 вчителя триває 1 рік) 



 
 
 
 

 

Як проходить пілотна сертифікація вчителів у 2019 році? 

вивчення 
практичного 

досвіду  
(графік складала 

ДСЯОУ) 

Реєстрація 
(УЦОЯОУ) 

Тестування 
(УЦОЯОУ) 

З 8 квітня по 17 
травня 2019 року та 

продовжено  у 
вересні-жовтні2019 

року 

З 15 січня по 1 
лютого 2019 року 

Кінець жовтня  
2019 року 

Рішення 
Комісії 
МОН 

Листопад - грудень  
2019 року 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти України: 

 

Наказ МОН від 30.05.2019 № 755 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення, змісту 
та завантаження е-портфоліо" 

Наказ Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 № 01-11/17 "Про затвердження загального 
списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації" 

Наказ Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 № 01-11/16 "Про затвердження форми 
анкети самооцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації" 

Наказ про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її 
заповнення 

Наказ про затвердження методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників 
сертифікації 
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Участь у розробленні нормативно-правових актів та лобіювання потреб місцевого 
самоврядування 

Стан проходження законопроєктів, розроблених за участі Асоціації міст України: 

 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу» № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року 
 

Набув чинності 

 
Закон України «Про внесення змін до статті 80 Закону України «Про освіту» 
щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та 
здобуття освіти» № 2661-VIII від 20 грудня 2018 року 
 

Проєкт Закону України “Про повну загальну середню освіту” 

Проєкт Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” 

Набув чинності 

Прийнято ВРУ у 
першому читанні 
30.05.2019 року 

Схвалено Урядом 
10.07.2019 року 

 



Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
позашкільну освіту»  
http://www.auc.org.ua/novyna/amu-pogodyla-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-
pozashkilnu-osvitu-iz-zauvazhennyamy 

Участь АМУ у розробленні інших нормативно-правових актів  

 
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
дошкільну освіту» 
http://www.auc.org.ua/novyna/amu-pogodyla-iz-zauvazhennyamy-proyekt-zakonu-
ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny 

 
Проєкти нормативно-правових актів: проект плану заходів, 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу, проект порядку 
реагування на випадки булінгу та проєкт порядку застосування заходів 
виховного впливу 
http://www.auc.org.ua/novyna/amu-pogodyla-bez-zauvazhen-proyekt-nakazu-mon-
shchodo-protydiyi-bulingu-ckuvannyu 

 

Надіслано 
розробнику 

пропозиції до тексту 

Взято участь у 
розробленні, 

знаходиться на 
погодженні в ЦОВВ 

Надіслано офіційне 
погодження із 
зауваженнями 
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 955 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8». Йдеться про здобуття освіти за екстернатною 
формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем. 
http://www.auc.org.ua/novyna/nabulo-chynnosti-polozhennya-pro-indyvidualnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-
serednoyi-osvity 
 
 

Важливі для освітнього процесу інші нормативно-правові акти  

 
 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до державного 
стандарту початкової освіти» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF 
 

 
 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 року № 523 «Про затвердження Положення про 
інституційну форму набуття освіти». Цим документом визначено порядок здобуття загальної середньої освіти 
у таких формах, як: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева.  
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Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 
Міністрів України для забезпечення впровадження реформи 
освіти і має бути платформою для координації дій центральних 
органів влади, органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року «Про утворення Координаційної 
ради з питань взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування з впровадження реформи у сфері освіти». 

АМУ увійшла до складу Координаційної ради  
з метою впровадження реформи Нової української школи 

Два засідання 
відбулось: 

9.04.2019 року  
у м. Дніпрі, 9.07.2019 

року у м. Києві 

До складу Ради від АМУ увійшов: 
Олександр Слобожан – Виконавчий 
директор АМУ 



 

 

 

 

 
 
 

ВА ОМС “Асоціація міст України” 
вул. Січових Стрільців, 73, 11-12 поверхи, 

м. Київ,  04053 
380 44 486 28 78 /тел./факс/приймальня/ 
380 44 486 30 82 /Аналітичний центр АМУ/ 
e-mail: info@auc.org.ua 
Прес-служба: press@auc.org.ua 
е-mail аналітика: mozgova@auc.org.ua 
Галузева платформа: 
http://www.auc.org.ua/galuz/osvita 
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