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ПАРТНЕРСЬКИЙ ФОРУМ
«Освіта України 2021: 

стратегічні цілі та пріоритетні напрями»



Затверджено та приведено у відповідність до 
міжнародних стандартів Базовий  компонент 
дошкільної освіти (нова редакція)

Відкрито 24 нових ЗДО (із них 16 – за
програмою Президента України «Велике 
будівництво») 

Створено 13 268 додаткових місць 

ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Забезпечення доступної  та якісної дошкільної освіти

15 тис. закладів 

освіти різних типів 
і форм власності

1 млн 
дітей



ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

2021

Ухвалення Закону України «Про 
дошкільну освіту» (нова редакція)

Схвалення Концепції розвитку
дошкільної освіти

Створення додаткових місць в ЗДО та 
розроблення моделі фінансування ЗДО

Розширення мережі закладів
дошкільної освіти в новостворених

громадах 



Затверджено Державний стандарт базової 
середньої освіти

Розроблено Типову освітню програму 

Ухвалено Концепцію розвитку STEM-освіти 

Виділено 600 млн грн (2020 рік), 490 млн 
(2021 рік) грн на закупівлю шкільних автобусів 

Загальна середня освіта

14  873 закладів 
ЗСО

4,2 млн учнів

441 тис. вчителів у 
школах

1033 
опорні 
школи

1540 
філій

Забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти



Загальна середня освіта

2021

Формування змісту профільної середньої 
освіти

Пілотування реформи
«Нова українська школа» на рівні базової

середньої освіти

Продовження реформи
«Нова українська

школа»



Загальна середня освіта

2021

Скасування обмежень повноважень сільських, 
селищних та місцевих рад незалежно від

чисельності населення територіальних громад

Розширення повноважень засновників
закладів освіти при створенні мережі ліцеїв

Формування ефективної
мережі закладів загальної
середньої освіти в умовах

децентралізації
(внесення змін до Закону 

України «Про повну
загальну середню освіту»)



Загальна середня освіта

2021

Збільшення посадових окладів освітян

на 20% 
(з 1 грудня – ще на 8,4%)

Запровадження педагогічної інтернатури
та продовження сертифікації освітян

Створення шкіл при дитячих лікарнях
Розширення державно-приватного 

партнерства

Забезпечення професійної орієнтації учнів
Реалізація програми «Спроможна школа 

для кращих результатів» 

Реалізація завдань, визначених Указом Президента «Про Національну стратегію розбудови
безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»



Підтримка найрозумніших, 
найталановитіших учнів України

найкращі учасники 
зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) 
отримуватимуть щомісяця 
президентську стипендію в 
розмірі 10 тис. грн (250 
стипендій)

переможці 
всеукраїнських 
учнівських олімпіад –
разову премію у 20 
тис. грн

переможці міжнародних 
олімпіад – 100 тис. грн

Указ Президента України Володимира Зеленського
«Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти» 

гранти Президента України
на навчання за кордоном



Реформування системи шкільного харчування 
(за ініціативи та під патронатом Олени Зеленської)

Забезпечення дітей здоровим, безпечним, якісним та корисним харчуванням 

Виділено 500 млн грн (державний бюджет –
400 млн грн, місцеві бюджети – 100 млн грн) 
на ремонт харчоблоків та їдалень 

Затверджено План заходів з реформування 
системи шкільного харчування

Затверджено новий Санітарний регламент для 
ЗЗСО

1809 закладів 
ЗСО створили 

належні умови 
для шкільного 

харчування 

понад 

1 млн 
учнів 



Проблеми:

Охоплення дітей позашкільною освітою в 
територіальних громадах 

(-26 закладів позашкільної освіти)

Забезпечення рівного доступу до позашкільної 
освіти дітям у сільській місцевості

(89,5% здобувають ПО в містах)

Позашкільна освіта

Удосконалення системи позашкільної освіти в умовах децентралізації 

1 389 закладів 
ПО

73 700 гуртків

1,2 млн дітей

9,5 тис. дітей з 

ООП; 

8,2 тис. дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування;

41,7 тис. дітей із 

малозабезпечених 
сімей



Позашкільна освіта

2021

Наближення освітньої послуги з позашкільної
освіти до місця проживання кожної дитини

Забезпечення фінансової й академічної 
автономії закладів позашкільної освіти

Затвердження Закону 
України «Про позашкільну 

освіту» (нова редакція)



Уперше з бюджету профінансовано закупівлю обладнання 
для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів 
(45 млн грн)

Закуплено 699 комплектів сучасних світових методик для 
інклюзивно-ресурсних центрів (97 млн грн) та 13 430 
підручників шрифтом Брайля (24 млн грн)

Забезпечено безперешкодний доступ для осіб з 
особливими освітніми потребами у 11 775 ЗЗСО

Підготовлено для роботи в інклюзивних класах 17,2 тис. 
асистентів учителя

Інклюзивна освіта

18 687 
інклюзивних 

класів 

Захист прав дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі

25 078 
учнів

635 ІРЦ

43% шкіл 

мають 
інклюзивні 

класи



Інклюзивна освіта

2021

Трансформація мережі спеціальних закладів
освіти

Запровадження диференційованого 
підходу забезпечення інклюзивної освіти

Затвердження
Національної стратегії
розвитку інклюзивної

освіти на 2021-2031 рр. 



217 закладів П(ПТ)О застосовують дуальну форму 
навчання, де навчається 12 395 осіб 

Створено 49 навчально-практичних центрів 
(89,6 млн грн)

Розроблено план модернізації професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Професійна (професійно-технічна) освіта

83% 
випускників 2020 

року 
працевлаштовані

за фахом

Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти

119,6 тис 
місць

регіонального/
державного 

замовлення в 
2020 році

732 
закладів

ПТО



Професійна (професійно-технічна) освіта

2021

Удосконалення механізмів здобуття
П(ПТ)О за дуальною формою і залучення

стейкхолдерів
Затвердження Стратегії
розвитку професійної

(професійно-технічної) 
освіти на період до 
2023 року та плану 

заходів з її реалізації
Розширення мережі НПР



Розширено доступ вступників, які мешкають на тимчасово окупованих 
територіях, до українських закладів вищої освіти

Затверджено 70 стандартів вищої освіти

Забезпечено ефективне функціонування мережі 

закладів вищої освіти, що надають педагогічну освіту

Розроблено законопроєкт «Про освіту дорослих»

Вища освіта та освіта дорослих

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

29 
стандартів 

«Бакалавр»

41 ̶
«Магістр»

79,2% 
вступників 
отримали 

рекомендації в 
омріяні ЗВО 

(75,4% ̶ 2019 р.)



Вища освіта та освіта дорослих

2021

Розроблення та запуск Єдиної міжвідомчої
електронної платформи для набору іноземних

студентів

Затвердження Концепції державної
програми відновлення та розбудови

мережі гуртожитків

Затвердження та 
впровадження Стратегії 
розвитку вищої освіти 

на 2021-2031 рр.



Розроблено Положення про дистанційну форму 
здобуття повної загальної середньої освіти

Збільшено кількість шкіл, які мають підключення до 
мережі  Інтернет ( із 420 шкіл до мережі підключено 
377)

Розроблено національну електронну платформу 
«Всеукраїнська школа онлайн»

Дистанційна освіта

126 489 
зареєстровано 
на платформі 

ВШО

95 192 
учнів

25 659
учителів

5 641
слухач

користувачі 

103 країн

Якісна безпечна дистанційна освіта



«ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН»

2021

Наповнення контентом платформи
«Всеукраїнська школа онлайн»

Підключення шкіл до мережі Інтернет
Запуск мобільних застосунків

для iOS та Adroid для зручнішого
користування ВШО зі смартфонів

Запуск функціоналу «кабінет учителя» з 
можливістю запрошувати учнів до 

перегляду курсів на платформі ВШО



Внесено зміни до Бюджетного кодексу та до Порядку використання 
коштів залишків освітньої субвенції (для можливості використання 
коштів на ЗІЗ та дезінфектори)

Виділено майже 540 млн грн на забезпечення дезінфекційними 
засобами учасників освітнього процесу в закладах загальної 
середньої освіти

Організація безпечного освітнього 
процесу в ЗЗСО



2020

Реалізовано проєкт «Всеукраїнська школа 
онлайн»: 126 489 зареєстрованих ( 95 192 
учні, 25 659 вчителів, 5 641 слухач)

Функціонує система автоматизації роботи
інклюзивно-ресурсних центрів (портал, 
мобільний застосунок АС «ІРЦ»): 
зареєстровано майже 154 тис. заяв

Школи під’єднуються до системи АІКОМ –
електронні щоденники та журнали

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ

2021

Затвердити Концепцію цифрової 
трансформації освіти і науки України

Продовжити розвиток платформи 
«Всеукраїнська школа онлайн»

Реалізувати вступ до закладів вищої 
освіти на порталі «Дія» та онлайн 
механізм із відстеження та 
моніторингу працевлаштування 
випускників українських ЗВО





Дякую за увагу!

Сергій ШКАРЛЕТ, Міністр освіти і науки України


