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Про результати, стан і проблеми вступної кампанії 2017 року 

до закладів вищої  та професійно-технічної освіти України 

__________________________________________________________________ 
 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки Укра-

їни Ковтунця В.В., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Ко-

мітет з питань  науки і освіти  відзначає  позитивні зрушення та  прорахунки в 

організації, проведенні вступної кампанії 2017 року  і  забезпеченні  рівного до-

ступу громадян до  вищої  та професійно-технічної освіти. 

У 2017 році загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та нау-

кових установах склав 212373 місць. Зокрема, за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем “молодший спеціаліст” обсяги державного замовлення становлять 57 175 

місць (на денну форму навчання - 52 299); бакалавр - 82 693 місць (74 711); ма-

гістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - 62 281 місць (53 350); 

магістр на основі повної загальної середньої освіти - 5931 місце.   

Загалом  держзамовлення 2017 року порівняно з фактичним розподілом  за 

минулий рік зменшено на 17%. Основне  скорочення зумовлене відсутністю 

цього року прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” та змен-

шенням кількості випускників 11 класу  на 4,3%. Вимоги статті 72 Закону Укра-

їни “Про вищу освіту” в частині обсягу державного замовлення виконані на мі-

німальному (крім магістратури) рівні. 

Позитивним моментом цьогорічного державного замовлення є його фінан-

сова забезпеченість, негативним – скорочення обсягів порівняно з пропозиціями, 

підготовленими Міністерством освіти і науки України, та дуже тривалий процес 

погодження позицій між Міністерством економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни та Міністерством фінансів України, що спричинив запізнє затвердження дер-

жавного замовлення. 

Найбільшим викликом вступної кампанії 2017 року залишалась вкрай не-

сприятлива демографічна ситуація. Чисельність випускників старшої школи до-

сягла історичного мінімуму за останні сімдесят років і склала близько 202,6 ти-



сяч осіб (на 4,3% або 8,7 тисяч осіб менше від минулорічної), а чисельність ви-

пускників основної школи стабілізувалась на рівні 326 тисяч осіб (на 0,1% або 

306 осіб менше від минулорічної). Внаслідок демографічних та міграційних про-

цесів лише за період з 2010 до 2016 років кількість випускників старшої школи 

скоротилась на 41,6% у Тернопільській області, на 30-40% у більшості регіонів 

країни і в межах 22-27% лише в Києві, Волинській, Рівненській та Чернівецькій 

областях. Це обумовлює помітне нерівномірне скорочення контингенту  вступ-

ників до вищих навчальних закладів, додатково серйозно посилене впливом 

війни на Сході України, тимчасовою окупацією Криму та агресивною рекрутин-

говою кампанією іноземних  вищих навчальних 

закладів.  

Кількість зареєстрованих для складання зовнішнього незалежного оціню-

вання (ЗНО) в 2017 році склала лише 240 889 осіб, що на 53% менше, ніж у 2008 

році (512 591 особа) і на 10% менше, ніж у 2016 році (267 167 осіб), і це незважа-

ючи на обов’язковість складання тестів для отримання атестату про повну зага-

льну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах. Зовнішнє незале-

жне оцінювання з основних предметів у середньому складали 93,9% від кількості 

зареєстрованих осіб (від 88% з хімії до 96% з української мови та літератури). Не 

подолали поріг “склав/не склав” 12,5% робіт учасників (від 7,5% з української 

мови та літератури до понад 22% з фізики, німецької та іспанської мов). 

З української мови та літератури  чисельність успішних учасників ЗНО зме-

ншилась на 7,9%. Позитивну динаміку демонстрували учасники ЗНО з англійсь-

кої мови (збільшення на 2%), біології (збільшення на 16%) і географії (збіль-

шення на 35%). Натомість, кількість успішних учасників ЗНО з математики ско-

ротилась на 15,3%, хімії – на 20,4%, фізики – на 21,3%. Передусім, це є наслідком 

надмірно компромісної політики багатьох навчальних закладів, які свідомо 

уникають математики, фізики, хімії при визначенні конкурсних предметів навіть 

на природничі, технічні та економічні спеціальності. 

У розподілі бюджетних місць за результатами адресного розміщення дер-

жавного замовлення рекомендації на навчання отримали 60 925 вступників. 

Станом на 7 серпня 2017 року, за даними ЄДЕБО, до вищих навчальних закладів 

на місця державного та регіонального замовлення зараховано за денною формою 

навчання 50770 осіб (що становить 88,5% від кількості рекомендованих, у 2016 

р. – 87,1%; у 2015 р. – 88,4%), за заочною – 2991 осіб  (84,3 % від рекомендова-

них). 
Загальний обсяг прийому до професійно-технічних навчальних закладів  

складає  134,5 тис. осіб. 

Зокрема, затверджено  показники  регіонального замовлення на 2017 рік в  

обсязі  120 тис. осіб та державного замовлення для навчальних центрів при кри-

мінально-виконавчих установах в обсязі 8,6 тис. осіб. Державне замовлення для  

кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення стано-

вить 5,9 тис. осіб.  

Станом на 15.09.2017 р. продовжується набір учнів до професійно-технічних 

навчальних закладів, вже подано 96,3 тис. заяв, що складає 81% від планових 

показників. 

Ситуація з динамікою виконання плану державного і регіонального замов-

лення професійно-технічними навчальними закладами у 2017 році вже вкотре 



викликає серйозну тривогу, що обумовило продовження прийому учнів до про-

фесійно-технічних навчальних закладів  до 1 жовтня 2017 року.  

 Перехід професійно-технічних навчальних закладів на прийом учнів за ре-

гіональним замовленням продемонстрував недосконалість нормативно-правової 

бази стосовно цього питання. 

 Так, зобов’язання держави, задекларовані статтею 53 Конституції України 

щодо доступності і безоплатності професійно-технічної освіти, не перебрали на 

себе місцеві органи влади, яким передано на фінансування професійно-технічні 

навчальні заклади. Держава ж у свою чергу не передбачила забезпечення вико-

нання статті 53 Конституції України ані законодавчо, ані фінансово.  

У зв’язку з цим спостерігається щорічне зменшення контингенту учнів про-

фесійно-технічних навчальних закладів: у 2014 році тут навчалося 313,9 тис. 

осіб, у 2015 році – 294,3 тис. осіб (зменшення - 19.6 тис. осіб), у 2016 році - 282,7 

тис. осіб (- 11,6 тис. осіб), із врахуванням прогнозованих показників у 2017 році 

планується навчання 273,4 тис. осіб (- 8,8 тис. осіб). 

За даними Міністерства освіти і науки України, протягом 2017 року видано 

18 наказів про реорганізацію 40 професійно-технічних навчальних закладів шля-

хом приєднання малокомплектних навчальних закладів до більш потужних. 

Враховуючи, що розвиток професійної (професійно-технічної) освіти  є од-

ним з пріоритетів державної політики, а також  зростаючий попит на кваліфіко-

ваних робітників на ринку праці,  постає нагальна проблема  популяризації про-

фесійної (професійно-технічної) освіти. Водночас викликає тривогу недостатня 

робота органів влади щодо охоплюваності населення  професійно-технічною 

освітою. 

Цього року вперше за багато років переглянуто пріоритети фінансування 

державного замовлення для вищих навчальних закладів, зокрема збільшено його 

обсяги на природничі, технічні та аграрні спеціальності (“Фізика та астроно-

мія”,  “Прикладна фізика та наноматеріали”, “Математика”, “Мікро- та наносис-

темна техніка”, “Біотехнології та біоінженерія”, “Атомна енергетика”,  “Агроно-

мія”,  “Захист і карантин рослин”, “Лісове господарство”). 

Окремо збільшено  кількість  бюджетних місць до 7, 4 тис. для майбутніх 

вчителів -  предметників ( спеціальність  “Середня освіта (за предметними спе-

ціалізаціями)”. 

Крім перегляду пріоритетів державного замовлення, позитивними момен-

тами цьогорічної вступної кампанії можна також вважати: 

● використання при вступі сертифікатів ЗНО  2016-го та 2017-го років; 

● збереження  квот для пільговиків і переселенців замість позаконкурсного 

вступу, який скасовано у 2016 році; 

● розповсюдження широкого конкурсу на всі медичні спеціальності; 

● зменшення кількості заяв на місця держзамовлення (9 заяв на 4 спеціаль-

ності); 

● впровадження нових коефіцієнтів (регіонального, галузевого та сільсь-

кого) до конкурсного балу; 

● запровадження Умов прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рі-

вня молодшого спеціаліста за окремим положенням; 

● розподіл державного замовлення на магістратуру на критеріальній основі; 



● розширення можливостей здобуття української вищої освіти для вступни-

ків з Криму та Донбасу, врахування специфіки переміщених вищих навчальних 

закладів. 

Так, згідно із Законом України від 03 листопада 2016 року № 1731-VIII  

“Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчаль-

них закладів, наукових установ, переміщених із тимчасово окупованої території 

та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження” для тимчасово переміщених вищих навчальних 

закладів встановлено фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фа-

хівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначе-

них у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності. 

Позитивні наслідки для цьогорічної вступної кампанії мало прийняття Вер-

ховною Радою України Закону України “Про внесення змін до Закону України 

“Про вищу освіту” щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України”, яким перед-

бачено надання пільгових умов для вступу абітурієнтам з окупованих територій. 

Незважаючи на шалений спротив окупаційної влади Криму щодо вступу кри-

мчан до українських вищих навчальних закладів, 204 з них обрали місцем здо-

буття вищої освіти Україну. 

Попри  окремі  прогресивні  нововведення, спрямовані на забезпечення про-

зорості та справедливості вступу до вищих навчальних закладів, вступна кампа-

нія 2017 року позначена низкою серйозних прорахунків. Серед  суттєвих недолі-

ків і проблем цьогорічної вступної кампанії є відсутність поінформованості абі-

турієнтів про обсяги державного замовлення до початку вступної кампанії, не-

відповідність обсягів державного замовлення реальним потребам економіки у 

фахівцях з вищою освітою та робітничих кадрах,  запізніле затвердження Умов 

прийому на навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста; часті збої у роботі системи електронного вступу та обмеження фун-

кціональних можливостей роботи програмного забезпечення системи ЄДЕБО, 

недосконалість нормативно-правових актів щодо підтвердження вступниками 

права користування сільським коефіцієнтом. 

Упродовж останніх років склалася тенденція затвердження Урядом України 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кі-

лька днів до початку або навіть під час вступної кампанії. Зокрема, у 2017 році 

постанова Кабінету Міністрів України  “Про державне замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році” затверджена 12 липня,  у 2016 

році – 6 липня, у 2015 році  – 1 липня, але оприлюднені ці документи були наба-

гато пізніше. 

Це породжує низку проблем, яких можна було б уникнути при більш опера-

тивній роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Кабінету 

Міністрів України, а саме: 

1) навчальні заклади здійснюють професійну орієнтацію молоді і прийом 

документів абітурієнтів, не знаючи обсягів державного замовлення;  



2) адміністрація навчальних закладів не має можливості завчасно підготу-

вати науково-педагогічний (педагогічний) колектив, матеріально-технічну базу 

(в кількісних і якісних показниках) для виконання державного замовлення.   

Серйозним недоліком цьогорічної вступної кампанії, як і в попередні роки, 

є невідповідність обсягів державного замовлення реальним потребам економіки 

у фахівцях з вищою освітою. Зокрема, це стосується спеціальності 132 “Ма-

теріалознавство”, яка в компоненті “нанотехнології” набуває стратегічно важли-

вого значення для промисловості і оборонного комплексу країни.  За  інформа-

цією Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, щорічні 

потреби у фахівцях з матеріалознавства більш як 20-ти тисяч промислових підп-

риємств України та академічних інститутів вже на  сьогодні вимірюється тися-

чами осіб. Водночас  обсяг широкої конкурсної пропозиції  в 2017 році на зазна-

чену спеціальність склав лише 70 осіб. Подібна ситуація стосується також низки 

інших важливих для країни спеціальностей, як, наприклад, 184 “Гірництво”, 152 

“Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 133 “Галузеве машинобу-

дування” та інших. 

Як і в попередні роки, Умови прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів у 2017 році не відзначалися стабільністю,  що було пов’язано, передусім, 

з ухваленням змін до Законів України. Після затвердження до Умов прийому 

двічі вносились зміни (згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 

24 квітня 2017 року № 637 та від 30 червня 2017 року № 945). 

Так, відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 

24.04.2017 р. № 637  була встановлена норма про підвищення прохідного  балу 

при вступі на спеціальності “Стоматологія”, “Медицина”, “Фармація, проми-

слова фармація” та “Педіатрія” на рівні мінімального значення 150 балів з кож-

ного предмета. Завдяки зусиллям народних депутатів України 150-бальний поріг  

для медичних спеціальностей  у 2017 році вдалось скасувати, оскільки ця ініціа-

тива була запроваджена у той час, коли реєстрація на ЗНО уже фактично завер-

шилась.  

Ще однією проблемою стало запізніле затвердження Умов прийому на нав-

чання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 

2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України за № 599 був виданий  

14.04.2017р., а зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. 

за № 610/30478) та багатозначність трактування деяких пунктів цього документу.  

Перепоною до затвердження вищезазначених Умов прийому стала  відсутність 

законодавчої бази. Тільки після прийняття Закону України “Про внесення змін 

до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “мо-

лодший спеціаліст”,   ініційованого  народними  депутатами  України  Марчен-

ком О.О., Співаковським О.В., Литвином В.М., Кременем Т.Д. та іншими, фак-

тично стало можливим їх затвердження.  

Найбільш резонансною проблемою цьогорічної вступної кампанії  стали  ча-

сті збої та обмеження функціональних можливостей роботи програмного забез-

печення системи ЄДЕБО, що поставило від загрозу успішність її проведення.  

Недоліки у функціонуванні ЄДЕБО спричинили низку проблем, пов’язаних зі 

створенням особистих електронних кабінетів вступників, неможливістю заван-



таження даних абітурієнтів, зокрема і конкурсного балу,  переведення балу ате-

стата у 200-бальну шкалу,  тривалою бездіяльністю інформаційної системи “Кон-

курс”, а відповідно - відсутністю відображення  перебігу вступної кампанії тощо.  

Це викликало хвилю скарг і нарікань вступників та їх батьків з приводу ор-

ганізації, проведення та технічного забезпечення нинішньої вступної кампанії,  а 

також ускладнило роботу приймальних комісій,  операторів  і  адміністраторів  

вищих навчальних закладів, які змушені були працювати понаднормово, посіяло 

недовіру в абітурієнтів та їхніх батьків щодо чесності та прозорості вступу. На-

далі зазначені проблеми було усунуто, і останні півтора тижні система працю-

вала в штатному режимі.  

Така ситуація, на думку Міністерства освіти і науки України, спричинена  

заміною в стислі строки програмного забезпечення ЄДЕБО і відсутністю можли-

вості проведення промислової експлуатації програмного забезпечення до поча-

тку вступної кампанії. 

Ще одним викликом стало запровадження сільського коефіцієнта. У зв’язку 

з відсутністю досвіду його застосування мали місце випадки необґрунтованого 

масового присвоєння сільського коефіцієнту школам, які не є сільськими (напри-

клад, київський ліцей “Наукова зміна”, Харківський університетський ліцей та 

інші). Відтак, це призвело до того, що напередодні визначення результатів ши-

рокого конкурсу приймальним комісіям довелося здійснити перевірку обґрунто-

ваності надання сільського коефіцієнта. Саме через плутанину з ним Міністерс-

тво освіти і науки України на шість годин затримало публікацію списків вступ-

ників, які пройшли на бюджетні місця до вищих навчальних закладів.  

Останні два роки розподіл рекомендацій для вступу на навчання за освітнім 

ступенем “бакалавр” за кошти держбюджету здійснюється за результатами ши-

рокого загальнонаціонального конкурсу. Проте інформаційне забезпечення 

цього розподілу є недостатнім. Цього року приймальні комісії отримали чис-

ленні скарги вступників та їх батьків на відсутність інформації про обсяги дер-

жавного замовлення за широким конкурсом та загальнонаціональних рейтингів 

заяв вступників за спеціальностями і, відповідно, неможливість прогнозування 

абітурієнтами шансів отримання рекомендацій. Досі інформаційна система 

“Конкурс” висвітлює конкурсні групи вступників у старому форматі з розподі-

лом по навчальних закладах. 

Чинними Умовами прийому вищим навчальним закладам надано право са-

мостійного визначення конкурсних предметів ЗНО та їх вагових коефіцієнтів у 

конкурсному балі для вступників. Такий підхід трактується як розширення прав 

та автономії вищих навчальних закладів. Однак, в умовах проведення широкого 

відкритого конкурсу в межах України це створює нерівні умови для різних нав-

чальних закладів. Крім того, вільний вибір конкурсних предметів приводить до 

витіснення “складних” з числа конкурсних. Особливо це стосується фізики, хімії 

та математики. 

У результатах вступної компанії – 2017 також чітко простежується катаст-

рофічна проблема доступності сільської молоді до вищої освіти внаслідок низь-

кої якості середньої освіти  вступників із сільської місцевості. Про це свідчать 

результати ЗНО в 2016-2017 рр. Як стверджують експерти Аналітичного центру 

CEDOS, нинішнього року більшість  випускників сільських шкіл (55%)  взагалі  

не вступали до інститутів, університетів та академій.  Частина з них не змогла 



подолати ЗНО, частина вступила до технікумів, коледжів  та закладів профе-

сійно-технічної освіти, а решта взагалі не продовжила навчання. 

Продовжує існувати дисбаланс між обсягами підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах і робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних за-

кладах, з одного боку,  та потребами економіки і суспільства, з іншого. Так, не 

дивлячись на те, що попит ринку праці на кваліфікованих робітників  у кілька 

разів перевищує попит на фахівців із вищою освітою, в нашій державі спостері-

гається подальша орієнтація на підготовку фахівців з вищою освітою. Так, у 2017 

році загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових 

та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та наукових уста-

новах у 1,6 разів перевищує загальний обсяг прийому до професійно-технічних 

навчальних закладів за державним та регіональним замовленням.  

Загалом за останні 25 років, за даними Національної доповіді про стан та 

перспективи розвитку освіти в Україні (2016 р.), випуск кваліфікованих робітни-

ків в Україні скоротився більше, ніж на 48 %. Натомість, випуск фахівців із ви-

щою освітою зріс у 1,6 рази.   Для прикладу: якщо у 1990/91 навчальному році 

кількість студентів вищих навчальних закладів (І-IV рівнів акредитації) була бі-

льшою за кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2,5 рази, 

то в 2016/2017 навчальному році - у 5,5 разів. 

Підсумки вступної кампанії 2016-го та 2017-го років   показують, що впро-

ваджена у нинішньому вигляді система розподілу місць державного замовлення 

за принципом широкого конкурсу призводить до суттєвих диспропорцій у дер-

жавному фінансуванні вищої освіти за регіонами України. Так, за інформацією  

Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, за результатами 

вступної кампанії цього року близько 30% бюджетних місць, і відповідно, тре-

тину державного фінансування вищої освіти отримали вищі навчальні заклади м. 

Києва. Це перевищує  фінансування державного замовлення всіх вищих навча-

льних закладів таких великих вузівських центрів, як Харківський, Дніпропетров-

ський та Одеський, разом узятих. 

Цьогорічна вступна кампанія продемонструвала також поглиблення внутрі-

шньої (міжрегіональної)  міграції абітурієнтів. Так, за даними фахівців Аналіти-

чного центру CEDOS, лише 5 областей України можуть похвалитись позитивним 

“сальдо” міжрегіональної міграції. А в деяких регіонах частка тих, хто виїхав з 

області, в 20-30 разів кількісно переважає частку тих, хто приїхав навчатись до 

області. Найбільшими донорами абітурієнтів, які вступили на бюджет, стали Кі-

ровоградська, Рівненська, Черкаська, Хмельницька та Житомирська області, з 

яких  виїхало на навчання в інші регіони 60-70%  випускників. 

Продовжується тенденція збільшення потоку  студентів, які   вступають до 

вищих навчальних закладів за кордоном. Адже європейський диплом  дає шанс 

отримати перспективну професію та гідну роботу. Якщо у 2008 році в Європі 

здобували освіту 18 тисяч українців, у 2013 році – понад 29 тисяч, то у 2015-2016 

році їх стало понад 70 тисяч. Однак, офіційних даних щодо обсягів  “відтоку ук-

раїнських мізків” де-факто не існує. Проте, ця проблема мала би стати предметом 

особливої уваги з боку центральних органів державної влади, адже вона  тісно 

пов’язана з розвитком людського капіталу -  стратегічного ресурсу та основного 

фактору економічного зростання країни, здатного забезпечити їй майбутнє. 



Залишається також проблемним розширення експорту освітніх послуг, що 

економічно вигідно вищим навчальним закладам, особливо в умовах обмеженого 

фінансування. Активну роботу з цього питання проводить ДП “Український дер-

жавний центр міжнародної освіти”, покликаний сприяти вступу іноземців на на-

вчання  в Україні. Так, останні 2 роки поспіль  завдяки зусиллям цієї інституції 

працює спрощена процедура  подання документів  для вступу до вищих навча-

льних закладів в  Україні, яка дозволяє подати  заявку на навчання до будь-якого 

університету on-line без посередників. Однак, стримуючим фактором для інозе-

мців є те, що в Україні іноземні студенти не мають права на працевлаштування 

під час навчання. 

Окрім того, цьогорічна вступна кампанія  підтвердила суттєві проблеми  

педагогічної, фізико-математичної та інженерної освіти. Низький прохідний 

бал абітурієнтів та низькі показники набору на педагогічні, природничо-матема-

тичні  та інженерні спеціальності  свідчать про наявність суттєвих ризиків для 

держави, пов’язаних з потенційною неспроможністю розвивати і підтримувати у 

майбутньому високотехнологічні галузі економіки та формувати людський капі-

тал для розбудови держави на інноваційних засадах.  

Водночас аналіз виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 22 

лютого 2017 року “Основні проблеми управління людським капіталом” свідчить 

про те, що лише в Херсонській та Полтавській областях створені моделі збалан-

сованого розвитку людського капіталу. Таким чином,  процеси формування і на-

копичення людського капіталу у регіонах України фактично  до цього часу від-

буваються  без належного стратегічного бачення. В таких умовах є загроза не 

лише закриття великої кількості підприємств, установ, навчальних закладів, але 

й вимирання цілих галузей знань і господарської діяльності.  

Зазначені недоліки та прорахунки вступної кампанії 2017 року спонукають  

до  серйозного доопрацювання та удосконалення  Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України  у 2018 році.   

У зв’язку з вищезазначеним, Комітет в и р і ш и в: 

Інформацію  Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця 

В.В. щодо результатів, стану і  проблем вступної кампанії 2017 року до закладів 

вищої  та професійно-технічної освіти України взяти до відома. 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України: 

1.1. Пришвидшити розгляд та прийняття проекту Закону України “Про вне-

сення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації)”. 

 

2. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів України:  

2.1. Переглянути строки затвердження державного замовлення на підгото-

вку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підви-

щення кваліфікації та перепідготовку кадрів з метою їх перенесення на початок 

календарного (бюджетного) року для своєчасної організації і проведення вступ-

ної кампанії. 



2.2. Підготувати та внести до Верховної Ради України проект змін до Бю-

джетного Кодексу України, які б надавали вищим навчальним закладам право 

одночасно отримувати фінансування з державного та місцевих бюджетів.  

2.3. Забезпечити стабільний обсяг державного замовлення на дефіцитні та 

унікальні спеціальності  стратегічного значення.  

2.4. Збільшити  державне замовлення Міністерству освіти і науки України 

для підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра у галузі знань “Педагогічна 

освіта”.  

2.5. Передбачити можливість присвоєння за наслідками атестації кваліфіка-

ційних категорій педагогічним працівникам, які мають освітній рівень бакала-

вра, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”.        

2.6. Підготувати та внести до Верховної Ради України проект змін до Закону 

України “Про вищу освіту” стосовно впровадження сучасних моделей фінансу-

вання вищої освіти. 

2.7. Звернути увагу на забезпечення належної безперебійної роботи Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), її технічної та інформацій-

ної підтримки.  

2.8. Провести аудит роботи Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (ЄДЕБО) та, у разі виявлення неналежного виконання службових обов’яз-

ків, притягнути службових осіб до відповідальності.   

2.9. З метою забезпечення економіки країни кваліфікованими кадрами роз-

робити заходи з популяризації робітничих професій із широким залученням за-

собів масової інформації, теле-, кіно-, радіокомпаній для інформування громад-

ськості щодо ролі та переваг професійної (професійно-технічної) освіти, а також 

для підвищення престижності робітничих професій. Оголосити 2018 рік “Роком 

популяризації професійної освіти”. 

2.10. Розробити механізм забезпечення виконання положень статті 53 Кон-

ституції України щодо виконання державних гарантій стосовно доступності і бе-

зоплатності професійної (професійно-технічної) освіти для громадян України. 

2.11. Доручити Міністерству  економічного розвитку і торгівлі України   спі-

льно з  Міністерством  соціальної політики  України,  Міністерством освіти і на-

уки України та іншими центральними органами виконавчої влади,  у сфері  уп-

равління  яких знаходяться заклади освіти,  здійснити роботу щодо удоскона-

лення методики визначення потреби  держави  у  фахівцях  з вищою освітою  та 

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців  у  вищих  навчальних 

закладах державної і комунальної форми власності, у кваліфікованих  кадрах, 

яких готують заклади професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої 

освіти для держави і регіонів,  з урахуванням реальних потреб економіки у тру-

дових ресурсах та проблем регіонального розвитку. 

 

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України: 

3.1. Провести аудит усіх етапів вступної кампанії 2017 року, виробити реко-

мендації щодо доопрацювання програмного забезпечення й Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році. 



       3.2. Забезпечити стабільність Умов прийому не менше як впродовж трьох 

років, за винятком, якщо зміни зумовлені прийняттям відповідного Закону Укра-

їни. 

       3.3. Оптимізувати терміни прийому до магістратури, синхронізувати строки 

прийому документів і зарахування вступників на всі освітні ступені.   

       3.4. Вжити заходів до усунення технічних проблем, які виникли при роботі з 

програмним забезпеченням Єдиної державної електронної бази з питань  освіти  

під час вступної кампанії, та удосконалення її  роботи, зокрема щодо:  

  забезпечення повноти функціональних можливостей ЄДЕБО;  

  збільшення обчислювальних потужностей ЄДЕБО, забезпечивши відпові-

дність продуктивності ЄДЕБО потребам вступної кампанії;  

  поліпшення документування функцій ЄДЕБО, а також її програмної взає-

модії з інформаційними системами вищих навчальних закладів;  

  запровадження в ЄДЕБО функції підтвердження /не підтвердження наяв-

ності документа (атестата, диплома) про відповідну освіту для вступу на певний 

освітній ступінь;  

  запровадження в ЄДЕБО функції визначення середнього бала атестата або 

делегування цієї функції  закладам загальної середньої освіти із занесенням такої 

інформації в ЄДЕБО; 

  запровадження в ЄДЕБО функції встановлення сільського коефіцієнта для 

вступників із сільської місцевості;  

  створення в ДП “Інфоресурс” єдиного інформаційного центру по роботі з 

представниками вищих навчальних закладів для оперативного управління змі-

нами в ЄДЕБО. 

        3.5. Оприлюднювати суперобсяги державного замовлення за широким кон-

курсом до початку вступної кампанії та доповнити систему “Конкурс” відобра-

женням загальнонаціональних рейтингів заяв вступників за спеціальностями. 

        3.6.  В  Умовах прийому на навчання  до вищих навчальних закладів  на 2018 

рік  врахувати пропозиції Спілки ректорів вищих навчальних закладів України 

та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, зокрема 

щодо: 

- можливості подання заяв абітурієнтами як в електронному, так і паперо-

вому вигляді;  

- уніфікації конкурсних предметів та їх вагових коефіцієнтів у конкурсному 

балі за спеціальностями; 

- скорочення кількості вищих навчальних закладів та спеціальностей, на які 

абітурієнт подає заяви для  вступу на навчання за рахунок видатків Державного 

бюджету (до 6 вищих навчальних закладів  на 3 спеціальності); 

- збільшення значення сільського коефіцієнта для осіб із сільської місцево-

сті, які подають заяви для вступу на   спеціальності аграрного профілю;  

- повернення  до попереднього порядку  врахування додаткових балів за ус-

пішне закінчення підготовчих курсів, зокрема врахування їх як доданків (до  + 

10 балів) до отриманого конкурсного балу; 

-  запровадження відкритих списків вступників за широким конкурсом. 

3.7. Запровадити, починаючи з 2018 року, тест загальної навчальної компе-

тентності для випускників минулих років. 



3.8.  Забезпечити введення в дію статті 30 Закону України “Про вищу освіту” 

стосовно дослідницьких університетів. 

3.9. Розширити Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтри-

мка, такими спеціальностями: 

106 “Географія”, 

187 “Деревообробні та меблеві технології”, 

194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. 

3.10. З метою уникнення монополізації при розподілі державного замов-

лення за широким конкурсом встановити ефективні запобіжники надмірної кон-

центрації в окремих вищих навчальних закладах  державного замовлення зі 

спеціальностей, що є критичними для сталого розвитку регіонів. Зокрема, обме-

жити максимальну частку державного замовлення з таких спеціальностей, що 

може потрапити до одного вищого навчального закладу, величиною 30% від за-

гального обсягу. Визначити перелік спеціальностей, на які буде поширюватися 

таке обмеження 

3.11. При розробленні та затвердженні нових Умов прийому на навчання для 

здобуття  освітньо-кваліфікаційного   рівня  молодшого  спеціаліста  на   2018  

рік врахувати особливості кожного рівня освіти та проаналізувати пропозицію 

представників закладів фахової передвищої освіти, а саме: 

3.11.1. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на ва-

кантні місця державного замовлення осіб дозволити  закладу освіти використо-

вувати для цього вакантні місця державного  замовлення з інших спеціальностей, 

а при їх відсутності – з іншої форми навчання  за умови збігу конкурсних пред-

метів шляхом перенесення заяви на іншу конкурсну пропозицію (передбачити 

можливість технічного виконання в ЄДЕБО). 

3.12. Розглянути можливість  збільшення терміну  дії  сертифікатів ЗНО до 

3 років. 

3. 13.  Запровадити з 2019 року тест ЗНО з математики як елемент обов’яз-

кової державної підсумкової атестації учнів (вихованців). 

3.14.   Проаналізувати наявні інструктивно-методичні ресурси для  роботи з 

вступниками, які вступають через освітні центри “Крим-Україна”, “Донбас-Ук-

раїна”, з метою їх вдосконалення. 

3.15. Розглянути можливість створення інституту регіональних представни-

ків ЄДЕБО для оперативного вирішення проблем  вступу. 

3.16. Вжити заходів для розроблення та забезпечення вищих  навчальних 

закладів затвердженими інструкціями користувача програмними продуктами і не 

змінювати їх протягом поточного року, що зменшить навантаження на спеціалі-

стів, які надають консультації. 

3.17. Розробити Програму розвитку системи експорту освітніх послуг вищої 

освіти, в якій передбачити: 

- формування мережі закордонних інформаційних та рекрутаційних центрів; 

-  контроль якості набору іноземців та їх підготовки; 

- розроблення державою системи заохочення вищих навчальних закладів за 

результатами залучення іноземних студентів і обсягу отриманих коштів. 

3.18. Розробити інструменти оцінки показників реального працевлашту-

вання випускників та формування на їх базі прогнозних показників щодо потреб 

ринку праці. Передбачити збільшення відсотку набору за напрямками STEM-



освіти (наука, технології, інженерія, фізика, математика) відповідно до потреб 

промисловості країни.  

 

4.  Рекомендувати Міністерству освіти і науки України разом з Націо-

нальною академією педагогічних наук України та вищими  навчальними 

закладами: 

4.1. Дослідити вплив галузевого, регіонального та сільського коефіцієнтів 

на результати розподілу державного замовлення і визначити доцільність їх збе-

реження та їх оптимальний розмір.  

       4.2. Визначити доцільність посилення вимог до рівня підготовки вступників 

на окремі спеціальності. За результатами аналізу внести відповідні норми до 

Умов прийому на 2018 рік. 

4.3.  Дослідити динаміку змін регіонального і галузевого розподілу кілько-

сті  та якості контингенту зарахованих вступників, розробити заходи із запобі-

гання негативним тенденціям. 

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України спільно з  Мініс-

терством соціальної політики України, Міністерством фінансів України та 

іншими зацікавленими міністерствами: 

5.1. Привести норми Положення про атестацію педагогічних працівників 

щодо можливості присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівни-

кам, які мають освітній рівень бакалавра, у відповідність з постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфіка-

ційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх 

присвоєння”. 

5.2. Передбачити можливість підвищення розмірів оплати праці педагогіч-

ним працівникам, які мають освітній рівень бакалавра, з урахуванням присво-

єння їм кваліфікаційних категорій. 

 

6. Рекомендувати Міністерству фінансів України спільно з Міністерст-

вом економічного розвитку і торгівлі України та іншими зацікавленими 

сторонами: 

6.1. У Державному бюджеті на 2018 рік зберегти видатки на фінансування 

підготовки магістрів у вищих навчальних закладах України. 

        6.2. У зв’язку з загрозою руйнації закладів фахової передвищої освіти утри-

матись від передачі у 2018 році  видатків на підготовку кадрів  у них з державного 

на місцеві бюджети.   

 

7. Рекомендувати вищим навчальним закладам: 

7.1.Організувати навчання випускників шкіл роботі  в особистому  елект-

ронному кабінеті, методиці прийняття рішень при формуванні заяв  на навчання 

та виборі їх пріоритетів, а також їх інформування про основні вимоги Умов при-

йому на навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році. 

7.2. Розмістити на своїх веб-ресурсах  посилання на сайт ДП “Український 

державний центр міжнародної освіти” (www.studyinukraine.gov.ua), а також/або 

створити свою систему on-line подачі документів на навчання на  власному сайті 

з метою отримання запрошення на навчання.    

http://www.studyinukraine.gov.ua/


7.3. Підвищити якість надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та пі-

слядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні.    

         

 8. Надіслати  це  Рішення   Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти 

і науки України,  Міністерству  економічного розвитку і торгівлі України, Міні-

стерству фінансів України, Міністерству культури України, Міністерству охо-

рони здоров’я України, Міністерству закордонних справ України, Спілці ректо-

рів вищих навчальних   закладів   України, Асоціації  працівників вищих навча-

льних закладів І-ІІ  рівнів акредитації, Всеукраїнській асоціації працівників про-

фесійно-технічної освіти. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                       О.В. Співаковський 

  



Про виконання рішень Комітету Верховної Ради України з питань  

науки і освіти: “Про освітні потреби різних категорій громадян у зв’язку  

з проведенням антитерористичної операції” від 8 квітня 2015 року;  

“Про практику застосування законодавчих актів у Донецькій області щодо 

функціонування освітньої сфери в умовах проведення антитерористичної 

операції” від 23 грудня 2015 року; “Про роботу державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо дотримання 

законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та 

якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної,  

професійно-технічної, вищої освіти” від 19 жовтня 2016 року 

_________________________________________________________________ 

 

Відповідно до частини першою статті 14 Закону України “Про комітети Вер-

ховної Ради України” щодо здійснення контрольних функцій у частині практики 

застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових 

осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні 

відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України та на 

виконання Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти на період сьомої сесії восьмого скликання, а також заслухавши інформа-

цію Міністерства освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з пи-

тань науки і освіти, відзначає наступне.  

Вищезазначені рішення було ухвалено за результатами виїзних засідань Ко-

мітету до Луганської та Донецької областей: 25 березня 2015 року – до Лугансь-

кої області (місто Сєвєродонецьк); 19 листопада 2015 року – до Донецької обла-

сті (місто Краматорськ); 28 вересня 2016 року – до Луганської області (місто Ста-

робільськ). 

Рішеннями Комітету передбачено низку рекомендацій Верховній Раді Ук-

раїни, Кабінету Міністрів України, відповідним органам виконавчої влади, нау-

ковим установам щодо забезпечення освітніх потреб різних категорій громадян 

в умовах проведення антитерористичної операції та необхідності реалізації ком-

плексу заходів, спрямованих на вирішення нагальних проблем для забезпечення 

прав і свобод дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході Ук-

раїни. Загалом, у трьох рішенням Комітету висловлено понад 130 рекомендацій-

них пропозицій. 

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України, спираючись на мате-

ріали щодо виконання рішень Комітету, які представлені Міністерством оборони 

України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями 

можна констатувати, що в основному рішення Комітету виконані. 

Для врегулювання проблем діяльності навчальних закладів, розміщених на 

підконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей,  та 

переміщених навчальних закладів, державної підтримки учасників антитерорис-

тичної операції та їхніх дітей у частині надання державної цільової підтримки  з 

метою здобуття ними  професійної та вищої освіти, зокрема повна або часткова 

оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпе-

чення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках. Верховною Радою 

України прийнято такі Закони: 



- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”  

(№ 911-VIII від 24 грудня 2015 року); 

- “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 

учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув  у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 

або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти” (№ 425-VIII  від 14.05 2015р.); 

- “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих на-

вчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої тери-

торії та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження” (1731-VIII від 03.11.2016); 

- “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціаль-

ного захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у на-

селених пунктах на лінії зіткнення” (№ 1838-VIII від 07.02.2017);  

- “Про внесення зміни до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України “Про вищу освіту” щодо діяльності вищих навчальних закладів 

на підконтрольній українській  владі території Донецької та Луганської облас-

тей” (№ 2122-VIII  від 11.07.2017). 

Міністерство освіти і науки України як державний орган, основним завдан-

ням якого є забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

освіти і науки, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, органи уп-

равління освітою Донецької і Луганської областей з відповідальністю ставляться 

до оперативного вирішення освітніх потреб громадян в зоні проведення антите-

рористичної операції. Поступово вирішуються проблеми щодо забезпечення на-

лежних умов навчання та виховання дітей, які виїхали до інших населених пун-

ктів України з окупованих територій, районів проведення антитерористичної 

операції, та сприяння батькам у влаштуванні дітей до навчальних закладів за мі-

сцем тимчасового перебування. Так, для всіх випускників закладів освіти Доне-

цької та Луганської областей (як тих, які проживають на контрольованих україн-

ською владою територіях, так і тих, які проживають у зоні проведення антитеро-

ристичної операції чи виїхали до інших регіонів), а також для випускників закла-

дів освіти Автономної Республіки Крим та м. Севастополя створені умови для 

завершення навчального року у формі екстернату, проходження державної під-

сумкової атестації, отримання документів про освіту, реєстрації та проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання й вступу до закладів вищої освіти України, 

своєчасно оприлюднюється перелік опорних шкіл для проходження державної 

підсумкової атестації у формі екстернату та отримання атестату учнями із зони 

проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1731-VIII%20target=
http://zakon.rada.gov.ua/go/2122-VIII%20target=


Національною академією педагогічних наук України здійснено заходи щодо 

запровадження дистанційної форми навчання в загальноосвітніх навчальних за-

кладах та організації методичного забезпечення; надання методичної допомоги 

педагогічним і науково-педагогічним працівникам звільнених територій Дон-

басу, організації цільових семінарів та інших професійно-зорієтованих масових 

заходів, проведення спеціальної курсової підготовки психологів, педагогів для 

роботи з дітьми, що перебували у місцях збройного конфлікту тощо.  

Водночас, зважаючи на важку ситуацію, що склалася на сході України, Ко-

мітет звертає увагу на необхідність вирішення наступних проблем: прискорення 

робіт із капітального будівництва та відновлення закладів освіти, їх матеріально-

технічної бази, забезпечення безперебійного підвезення дітей і педагогічних пра-

цівників до місць навчання та роботи, організація харчування і контролю за ста-

ном здоров’я дітей, закріплення на законодавчому рівні суттєвих соціально-еко-

номічних пільг та підвищення заробітної плати для педагогічних і науково-педа-

гогічних працівників, які працюють у зоні проведення антитерористичної опера-

ції тощо. Залишається вкрай складною ситуація щодо функціонування перемі-

щених вищих навчальних закладів. Переміщеним вищим навчальним закладам 

бракує навчальних приміщень, кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, но-

рмативного врегулювання питань навчання іноземних студентів, переселенців 

тощо. Потребують особливої уваги питання підвищення соціально-економічного 

становища педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема 

забезпечення житлом.  

Враховуючи вищевикладене, Комітет вважає, що системна та цілеспрямо-

вана роботу щодо забезпечення освітніх проблем різних категорій громадян у 

зв’язку з проведенням антитерористичної операції повинна продовжуватися. 

Саме тому, з метою вивчення стану та проблем функціонування освітньої сфери 

в зоні проведення антитерористичної операції, вирішення на законодавчому рі-

вні окремих проблем і відповідно до Плану роботи Комітету Верховної Ради Ук-

раїни з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання Комітет 

планує 24-25 жовтня поточного року провести виїзне засідання в Донецькій об-

ласті з порядком денним: “Про практику застосування законодавчих та інших-

нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфері у Донецькій та 

Луганській областях в умовах проведення антитерористичної операції” (на базі 

Донецької області, м. Слов’янськ,  м. Краматорськ).  

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

1. Інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання рішень Комі-

тету Верховної Ради України з питань науки і освіти: “Про освітні потреби різних 

категорій громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” від 8 

квітня 2015 року; “Про практику застосування законодавчих актів у Донецькій 

області щодо функціонування освітньої сфери в умовах проведення антитерори-

стичної операції” від 23 грудня 2015 року; “Про роботу державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо дотримання зако-



нодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкі-

льної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти” 

від 19 жовтня 2016 року взяти до відома. 

 

2. Відповідно до Плану Роботи Комітету Верховної Ради України на період 

сьомої сесії восьмого скликання провести 24-25 жовтня поточного року виїзне 

засідання в Донецькій області з порядком денним: “Про практику застосування 

законодавчих та інших-нормативно-правових актів щодо функціонування освіт-

ньої сфери у Донецькій та Луганській областях в умовах проведення антитеро-

ристичної операції” (на базі Донецької області, м. Слов’янськ, м. Краматорськ).  

 

3. За результатами проведення виїзного засідання ухвалити Рішення Комі-

тету з урахуванням пропозицій, зауважень, висловлених під час підготовки та 

розгляду контрольного питання. 

 

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на підкомітет з пи-

тань освіти (Кремінь Т.Д.). 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                           О.В. Співаковський  

 

 

 
 

 

  



Про проект Закону України 

“Про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту”  

(щодо визначення частки студентів, які мають право 

на отримання академічної стипендії)” 

(реєстр. № 6092 від 16.02.2017), 

поданий народними депутатами України 

Мусієм О.С., Добродомовим Д.,Є. Матківським Б.М., Антонищаком А.Ф. 

________________________________________________________________ 

 

Законопроект подано народними депутатами України Мусієм О.С.,                    

Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М. та Антонищаком А.Ф. 

Головним комітетом з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної 

Ради України з питань науки і освіти. 

Основна мета розробки зазначеного проекту Закону – на законодавчому 

рівні визначити частку студентів, які будуть мати право на отримання академіч-

ної стипендії. 

Законопроектом пропонується фактично поновити дію положень поперед-

ньої редакції частин четвертої та сьомої статті 62 Закону України “Про вищу 

освіту” від 01.07.2014 р., які були змінено та виключено Законом України № 1774 

–VIII від 06.12.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни”. 

Таким чином, законопроектом пропонується встановити, що: 

- розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забез-

печувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш 

як 75 відсоткам студентів (курсантів) денної форми навчання, які навчаються за 

кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують 

соціальні стипендії; 

- академічні стипендії призначаються не менш як двом третинам студентів 

(курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за 

кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії; 

- академічні стипендії призначаються у мінімальному розмірі всім студен-

там (курсантам), зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс 

навчання. 

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопро-

ект, висловило щодо  нього низку пропозицій і зауважень. 

Зокрема, на думку фахівців Головного науково-експертного управління, в 

новій редакції абзацу третього частини четвертої статті 62 Закону України “Про 

вищу освіту” потребує юридичної визначеності критерій “найкращі результати 

навчання”, відповідно до якого пропонується визначати студентів (курсантів), 

що отримуватимуть академічну стипендію згідно з рейтингом, складеним у 

вищому навчальному закладі за результатами семестрового контролю. Окрім 

того, у законопроекті пропонується виключити результати наукової діяльності 

студентів (курсантів)  як підставу для отримання академічної стипендії, що, на 

думку Головного науково-експертного управління, виглядає непродуктивним.     

У новій редакції частини четвертої статті 62  Закону України “Про вищу 

освіту” виключені також положення щодо повноважень Кабінету Міністрів 

України встановлювати порядок призначення студентам (курсантам) вищого 



навчального закладу соціальних стипендій, проте  жодним чином не запропоно-

вано порядок регулювання таких відносин. 

Міністерство освіти і науки України не підтримує зазначений проект Закону 

в запропонованій редакції,  оскільки положення, передбачені в чинній редакції 

статті 62 Закону України “Про вищу освіту”,  вважає більш прийнятними та реа-

льними до виконання. Зазначеним проектом Закону нівелюється новий принцип 

призначення академічних стипендій, запроваджений з 1 січня 2017 року, на під-

ставі рейтингу успішності, що  складається з урахуванням об’єктивних та прозо-

рих характеристик і прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти з кожного навчального предмета  на відміну від попередньої моделі приз-

начення стипендій на підставі середнього балу семестрового контролю. 

Міністерство освіти і науки України також дотримується думки, що чергові 

зміни до системи стипендіального забезпечення доцільно  здійснювати на підс-

таві аналізу та опрацювання пропозицій та зауважень, отриманих за наслідками 

використання діючого порядку призначення стипендій протягом певного пері-

оду. 

 Відповідно до висновку Комітету з питань бюджету (№ 04-13/8-723 (83530) 

від 07.04.2017 року)  зазначені законодавчі ініціативи потребуватимуть додатко-

вих витрат з державного та місцевих бюджетів. Так, за орієнтовними розрахун-

ками Міністерства фінансів України, реалізація положень законопроекту потре-

буватиме додатково понад 2,7 млрд. грн. Однак, всупереч вимогам частини 1 

статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України  суб’єктами законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного 

обґрунтування до законопроекту. 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 

“Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на  отри-

мання академічної стипендії)” (реєстр. № 6092 від 16.02.2017), поданий народ-

ними депутатами України Мусієм О.С., Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М. 

та Антонищаком А.Ф., враховуючи його актуальність, а також зауваження і про-

позиції Головного науково-експертного управління та Міністерства освіти і на-

уки України,  Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект  Закону України 

“Про внесення змін до  Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення ча-

стки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії)” ( реєстр. 

№ 6092 від 16.02.2017),  поданий народними депутатами України Мусієм О.С., 

Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М. та Антонищаком А.Ф., прийняти за ос-

нову. 

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленар-

ному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому 

заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О.Співаковському. 

Перший заступник  

Голови Комітету                                                      О.В. Співаковський  



Про проект Закону України  

“Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини”  

(реєстр. № 6634 від 22.06.2017), 

поданий народними депутатами України 

 Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кириченком О.М., Березенком С.І. 

_______________________________________________________________ 

 

Законопроект подано  народними депутатами України Сисоєнко І.В., Яри-

нічем К.В., Кириченком О.М., Березенком С.І. 

На думку його авторів, в умовах катастрофічного погіршення стану здоров’я 

народу України та наявних викликів сьогодення, зокрема, у вигляді триваючого 

збройного конфлікту на Сході України, необхідно вжити невідкладних заходів з 

метою завершення розпочатого реформування розвитку в Україні первинної ме-

дичної допомоги та розвитку повноцінного інституту сімейної медицини, що від-

повідатиме кращим міжнародним стандартам та дасть змогу забезпечити на на-

лежному рівні усі потреби населення у первинній медичній допомозі. 

Головною метою та завданням законопроекту є створення умов для розви-

тку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сі-

мейної медицини, що дозволить забезпечити тривалий медичний нагляд та опіку 

в усі періоди життя людини незалежно від характеру хвороби, стану органів і 

систем її організму. Як наслідок, це дозволить покращити важливу складову на-

ціональної безпеки держави – збереження та зміцнення здоров’я населення Ук-

раїни. 

Законопроектом, зокрема, визначаються види первинної медичної допо-

моги, правові, організаційні та економічні засади її надання, встановлюються по-

вноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій 

сфері, регламентуються питання щодо порядку створення та функціонування 

центрів первинної медичної допомоги, їх фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення та інше. 

Реалізація проекту Закону, як вважають автори законопроекту, забезпечить 

підвищення якості, доступності, своєчасності та послідовності надання первин-

ної медичної допомоги населенню України, а також створить передумови ефек-

тивного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та 

подальшому просуванню реформи національної сфери охорони здоров’я. Як на-

слідок – це дозволить знизити рівень захворюваності, інвалідності та смертності 

населення України, а також підвищити якість життя.  

На думку авторів, прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових 

витрат з Державного бюджету України.   

Головне науко-експертне управління Апарату Верховної Ради України ви-

словило до законопроекту низку зауважень і пропозицій і рекомендує повернути 

його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Зокрема, фахівці  

Головного науково-експертного управління вважають, що зміст статті 10 “Осно-

вні засади державної політки у сфері охорони здоров’я з надання первинної ме-

дичної допомоги на засадах сімейної медицини” законопроекту не відповідає її 

назві; у законопроекті нечітко розмежовуються такі поняття, як “повноваження” 

і “функції” органів державної влади; окремі питання, які пов’язані з предметом 



майбутнього правого регулювання законопроекту, розкриті у ньому недостатньо 

повно. Окрім того, у них викликає об’єктивний сумнів доцільність встановлення 

на законодавчому рівні обов’язків пацієнтів під час отримання первинної меди-

чної допомоги, а також доцільність і обґрунтованість закріплення у законопрое-

кті можливості створення при суб’єктах первинної медичної допомоги опікунсь-

ких рад тощо. 

Міністерство освіти і науки України не має зауважень та пропозицій до за-

значеного проекту.                  

Розглянувши проект Закону України “Про первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини” (реєстр. № 6634 від 22.06.2017),  поданий народними 

депутатами України Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кириченком О.М., Березен-

ком С.І., та враховуючи його актуальність, Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати  Верховній Раді України  відповідно  до пункту 1 частини 

першої  статті 114 Регламенту Верховної  Ради України   проект  Закону України 

“Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини” (реєстр. № 

6634 від 22.06.2017), поданий народними депутатами України Сисоєнко І.В., 

Яринічем К.В., Кириченком О.М., Березенком С.І., прийняти за основу.  

 

2. Направити цей висновок  Комітету Верховної Ради України з питань охо-

рони здоров’я. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                             О.В. Співаковський 
 

 

 

 

  



Про проект постанови Верховної Ради України  

про проведення парламентських слухань на тему: 

 “Національна інноваційна система:  

стан та законодавче забезпечення розвитку” 

_____________________________________________________________ 
 

 

Заслухавши інформацію щодо проведення парламентських слухань на тему: 

“Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України провести 21 березня 2018 року 

парламентські слухання на тему: “Національна інноваційна система: стан та за-

конодавче забезпечення розвитку” та внести на розгляд Верховної Ради України 

проект відповідної постанови.  

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначе-

ного питання визначити Першого заступника Голови Комітету О.Співаковсь-

кого. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                                                      О.В. Співаковський  

 

  



Про внесення змін до плану роботи Комітету 

на період сьомої сесії восьмого скликання 

___________________________________________________________ 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Спі-

ваковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період сьомої сесії 

восьмого скликання взяти до відома. 

2. Внести наступні зміни до плану роботи Комітету: 

2.1. Розділ І.І. (Освіта) доповнити такими законопроектами: 

● проект Закону про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо забезпе-

чення захисту мовних прав національних меншин (реєстр. № 7146 від 28.09.2017, 

н.д.Н.Шуфрич); 

● проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої 

професії (реєстр. № 7147 від 28.09.2017, н.д.О.Сироїд, М.Найєм, В.Пацкан та ін.); 

● проект Закону про внесення змін до Розділу ХII “Прикінцеві та перехідні поло-

ження” Закону України “Про освіту” щодо усунення розбіжностей в законодавстві сто-

совно розміру посадового окладу педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної 

категорії (реєстр. № 7153 від 02.10.2017, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Шевченко 

та ін.). 

2.2. Розділ ІІ. (Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції) 

доповнити такими законопроектами: 

● проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо осучаснення 

пенсій з 1 жовтня 2017 року (реєстр. № 7122 від 18.09.2017, н.д.М.Папієв); 

● проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

з прийняттям Закону України “Про стандартизацію” (реєстр. № 7123 від 19.09.2017, 

КМУ); 

● проект Постанови про відзначення 80-річчя від дня народження Василя Стуса 

(реєстр. № 7130 від 21.09.2017, н.д.А.Лопушанський); 

● проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо сприяння  

міжнародній  електронній торгівлі  (реєстр. № 7132 від 21.09.2017, н.д.О.Довгий). 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                                                         О.В. Співаковський  

 

 

  



Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки 

комплексного проекту Закону України 

“Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” 
___________________________________________________________ 

  

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

 

1. Відповідно до Рішення Комітету з питань науки і освіти від 20 вересня 

2017 року доповнити за поданнями народних депутатів України - членів Комі-

тету, а також Міністерства освіти і науки України, Національної академії педа-

гогічних науки України склад робочої групи з підготовки комплексного проекту 

Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” та-

кими особами: 

 

 П.І.Б Посада 

1.  АЗЮКОВСЬКИЙ  

Олександр Олександрович 

(за згодою) 

Перший проректор Національного гір-

ничого університету, кандидат техніч-

них наук, доцент 

2.  АРЕШОНКОВ 

Володимир Юрійович 

Народний депутат України 

3.  БОЛЮБАШ 

Ярослав Якович (за згодою) 

Відповідальний секретар Спілки рек-

торів вищих навчальних закладів 

України 

4.  БОНДАРЧУК 

Сергій Миколайович 

(за згодою) 

Заступник керівника секретаріату Наці-

онального агентства із забезпечення 

якості освіти 

5.  БУГРОВ 

Володимир Анатолійович  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка 

6.  ВЕРНИДУБ 

Роман Михайлович  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Національного педагогічного уні-

верситету імені М.П.Драгоманова, до-

ктор філософських наук, доцент 

7.  ВИННИЦЬКИЙ 

Михайло Іванович 

(за згодою) 

Директор Докторської школи Націо-

нального університету “Києво-Моги-

лянська академія” 

8.  ГОЖИК 

Андрій Петрович  

(за згодою) 

Директор Науково-методичного цен-

тру організації навчального процесу 

Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка, кандидат 

геолого-мінералогічних наук, доцент 

9.  ГУБЕРСЬКИЙ 

Леонід Васильович 

(за згодою) 

Ректор Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка  



10.  ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ 

Олександр Володимирович 

(за згодою) 

Професор кафедри економічної теорії, 

директор Науково-дослідного інсти-

туту інноваційного розвитку та держа-

вотворення Тернопільського націона-

льного економічного університету 

11.  ДЯЧЕНКО 

Людмила Іванівна 

(за згодою) 

Віце-президент з економіки та фінансів 

Національного університету “Києво-

Могилянська академія” 

12.  ЄГОРЧЕНКО 

Ірина Анатоліївна 

Кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Інсти-

туту математики НАН України 

13.  ЄВСТІФЕЄВ  

Микита Ігоровича  

(за згодою) 

Координатор Національного об’єд-

нання студентських експертів із якості 

вищої освіти, радник Президента ГО 

“Українська асоціація студентів” 

14.  ЄФИМЕНКО 

Тетяна Іванівна  

(за згодою) 

Президент Державної навчально-нау-

кової установи “Академія фінансового 

управління” 

15.  ЗАГОРОДНІЙ  

Анатолій Григорович 

(за згодою) 

Професор, голова Науково-методичної 

ради Національного університету 

“Львівська політехніка”, кандидат еко-

номічних наук 

16.  КАЛАШНІКОВА  

Світлана Андріївна  

(за згодою) 

Директор Інституту вищої освіти 

НАПН України 

17.  КАСЬЯНЕНКО 

Володимир Олексійович  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти та фінансово-економічної діяль-

ності Сумського державного універси-

тету 

18.  КАРАНДІЙ  

Вадим Анатолійович 

(за згодою) 

Директор Українського центру оціню-

вання якості освіти 

19.  КОМАРОВ  

Вячеслав Васильович  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Національного юридичного уні-

верситету імені Ярослава Мудрого, до-

ктор юридичних наук, професор 

20.  КРАЩЕНКО 

Юрій Петрович  

(за згодою) 

Доцент Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, голова Ради молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки 

України 

21.  КУРИЛО  

Віталій Семенович 

Народний депутат України 



(за згодою) 

22.  ЛЕГЕНЬКИЙ 

Микола Іванович 

(за згодою) 

Професор кафедри філософії освіти, 

соціальної філософії та освітньої полі-

тики Національного педагогічного уні-

верситету ім.М.П. Драгоманова 

23.  ЛОНДАР 

Сергій Леонідович  

(за згодою) 

В.о. директора Державної наукової ус-

танови “Інститут освітньої аналітики” 

24.  ЛУГОВИЙ  

Володимир Іларіонович  

(за згодою) 

Перший віце-президент НАПН Укра-

їни 

25.  МЕЛЕШЕВИЧ  

Андрій Анатолійович  

(за згодою) 

Ректор Національного Університету 

“Києво-Могилянська Академія”  

26.  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШ-

НІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

(за згодою) 

 

27.  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 

УКРАЇНИ (за згодою) 

 

28.  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ (за згодою) 

 

29.  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

(за згодою) 

 

30.  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ 

УКРАЇНИ (за згодою) 

 

31.  НАГОРНЯК  

Тетяна Леонтіївна  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Донецького національного уніве-

рситету імені Василя Стуса, доктор по-

літичних наук, професор 

32.  ПАНТЕЛЕЙМОНОВ  

Антон Віталійович  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Харківського національного уні-

верситету імені В.Н. Каразіна, канди-

дат хімічних наук, доцент 

33.  ПАСКЕВСЬКА  

Юлія Анатоліївна  

(за згодою) 

Кандидат психологічних наук, доцент, 

начальника відділу доуніврситетської 

підготовки, профорієнтації та працев-

лаштування Запорізького національ-

ного університету, голова правління 

ГО “Асоціація фахівців психологічної 

допомоги” 

34.  ПІВНЯК 

Геннадій Григорович 

Ректор Національного гірничого уніве-

рситету 



(за згодою) 

35.  ПРИТУЛЬСЬКА  

Наталія Володимирівна  

(за згодою) 

Проректор з науково-педагогічної ро-

боти Київського національного торго-

вельно-економічного університету 

36.  РОМАНЮК 

Сергій Михайлович  

(за згодою) 

Заступник Голови ЦК Профспілки пра-

цівників освіти і науки України 

37.  САУХ  

Петро Юрійович (за згодою) 

Академік-секретар Відділення вищої 

освіти НАПН України 

38.  СОРОЧАН  

Тамара Михайлівна  

(за згодою) 

Директор Центрального інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

“Університет менеджменту освіти” 

НАПН України 

39.  ТАЛАНОВА  

Жанетта Василівна  

(за згодою) 

Старший науковий співробітник Інсти-

туту вищої освіти НАПН України, ме-

неджер з аналітичної роботи Націона-

льного Еразмус+ офісу в Україні (про-

ект ЄС) 

40.  УСАТЕНКО 

Галина Олегівна (за згодою) 

 

Завідувач Підготовчим відділенням 

Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка 

41.  ФЕСЕНКО 

Лідія Сергіївна (за згодою) 

Президент ГО “Українська асоціація 

студентів” 

42.  ФІНІКОВ 

Тарас Володимирович  

(за згодою) 

Президент Міжнародного фонду дослі-

джень освітньої політики 

43.  ФРОЛОВ 

Микола Олександрович 
(за згодою) 

Народний депутат України 

44.  ЧЕРВАКОВА 

Ольга Валеріївна 

(за згодою) 

Народний депутат України 

45.  ШЕВЦОВ 

Андрій Гаррієвич (за згодою) 

 

Директор Департаменту атестації кад-

рів вищої кваліфікації та ліцензування 

Міністерства освіти і науки України 

46.  ЩЕГЛОВА 

Ольга Миколаївна (за згодою) 

Заступник директора Департаменту 

економіки та фінансування Міністерс-

тва освіти і науки України 

47.  ТОЛОЧКО 

Олександр Миколайович 

(за згодою) 

Проректор Національної академії про-

куратури України 



48.  ШАМАРА 

Олександр Володимирович 

(за згодою) 

Заступник директора науково-дослід-

ного інституту Національної академії 

прокуратури України 

 

2.  Контроль за виконанням покласти на народного депутата України, Пер-

шого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                                                      О.В. Співаковський    

 

  



Про скасування рішення Комітету з питань науки і освіти  

від 09 грудня 2014 року  

“Про створення підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України  

з питань науки і освіти восьмого скликання” 

________________________________________________________________ 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

 

 

Скасувати Рішення Комітету від 9 грудня 2014 року “Про створення підко-

мітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти вось-

мого скликання”.  

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                   О.В. Співаковський 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Про скасування рішення Комітету з питань науки і освіти 

“Про  обрання голів та членів підкомітетів у складі  

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  

восьмого скликання” від 09 грудня 2014 року  

(зі змінами відповідно до Рішення Комітету від 24 грудня 2014 року) 

_______________________________________________________________ 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

 

 

Скасувати Рішення Комітету від 9 грудня 2014 року “Про обрання голів та 

членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти восьмого скликання” (зі змінами відповідно до Рішення Комітету від 24 

грудня 2014 року). 

 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                            О.В. Співаковський 
  



 

 

Про створення підкомітетів  

у складі Комітету Верховної Ради України  

з питань науки і освіти восьмого скликання 

________________________________________________________________ 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

 

Створити у складі Комітету такі підкомітети: 

 

- підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а 

також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної опера-

ції та територія населених пунктів на лінії зіткнення; 

 

- підкомітет з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фа-

хової передвищої освіти та освіти дорослих; 

 

- підкомітет з питань вищої освіти; 

 

- підкомітет з питань наукової та науково-технічної діяльності; 

 

- підкомітет з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                     О.В. Співаковський 
 

 
  



Про  обрання голів та членів підкомітетів у складі  

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  

восьмого скликання 
_______________________________________________________________ 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 
 

1. Обрати на посади голів підкомітетів такі кандидатури: 

- підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а 

також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної опера-

ції та територія населених пунктів на лінії зіткнення - народного депутата Укра-

їни Кременя Тараса Дмитровича; 

- підкомітет з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фа-

хової передвищої освіти та освіти дорослих -  народного депутата України Кон-

станкевич Ірину Мирославівну; 

- підкомітет з питань вищої освіти  - народного депутата України Співаков-

ського Олександра Володимировича; 

- підкомітет з питань наукової та науково-технічної діяльності - народного 

депутата України Кириленка Івана Григоровича; 

- підкомітет з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - 

народного депутата України Скрипника Олексія Олексійовича. 

 

2. Затвердити у складі підкомітетів, відповідно до ст.37 Закону України 

“Про Комітети Верховної Ради України”, таких народних депутатів України: 

- підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а 

також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної опера-

ції та територія населених пунктів на лінії зіткнення - Кириленка Івана Григоро-

вича, Констанкевич Ірину Мирославівну; 

- підкомітет з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фа-

хової передвищої освіти та освіти дорослих -  Поплавського Михайла Михайло-

вича, Співаковського Олександра Володимировича; 

- підкомітет з питань вищої освіти  - Констанкевич Ірину Мирославівну, Ли-

твина Володимира Михайловича, Поплавського Михайла Михайловича; 

- підкомітет з питань наукової та науково-технічної діяльності - Кременя 

Тараса Дмитровича, Скрипника Олексія Олексійовича, Литвина Володимира 

Михайловича; 

- підкомітет з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - 

Кириленка Івана Григоровича, Співаковського Олександра Володимировича. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                   О.В. Співаковський 


