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засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

09 вересня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що ми зібралися. 

Вибачте, гості і всі присутні, що ми трішки запізнилися, на 5 хвилин. Нічого 

страшного.  

Колеги, як вам працюється без паперових примірників? Добре. Супер. 

Тоді дозвольте перейти до порядку денного. В нас друга частина нашого 

засідання комітету, в якому є 3 питання, насправді 4.  

Перше – про обрання голів 2 підкомітетів – науки та інновацій і освіти 

впродовж життя та позашкільної освіти. 

Друге питання – про затвердження Плану роботи Комітету з питань освіти, 

науки, інновацій на період другої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання. 

І третє "Різне", в якому є 2 питання. Про затвердження складу робочої 

групи, дякую, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій з підготовки проекту Закону України про повну загальну середню 

освіту. І ще одне питання в "Різному" – це про наші позачергові засідання 

комітету, які в нас відбудуться найближчими днями.  

Якщо всі згодні і немає зауважень і пропозицій до порядку денного, то 

прошу його проголосувати. 

Хто – за? Дякую. Одноголосно.  

Колеги, перше питання про обрання голів 2 підкомітетів. Ми на минулому 

засіданні обрали голів 4 підкомітетів. В нас лишилося 2. Склад, свої пропозиції до 

складу комітетів дали всі народні депутати, всі, хто мав бажання до них 

доєднатися, до підкомітетів, всі, звісно, туди включені. 

В нас залишилося 2 моменти – це обрати, визначитись з головами 2 

підкомітетів. Давайте почнемо з першого – науки та інновацій. Хто, чи є хто 

бажаючий очолити цей підкомітет? Добре. 



Друге питання, чи є хтось бажаючий очолити підкомітет освіти впродовж 

життя та позашкільної освіти? Ні, ні, позашкільної. Да. Немає. 

Добре. Тоді в мене є пропозиція, раз ми… немає бажаючих очолити ці 2 

підкомітети, є пропозиція призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів цих 

підкомітетів. І згідно з розподілом обов'язків між… Да. Освіта впродовж життя і 

позашкільної... Да. Колеги, спробуємо дотриматись традицій, яку започаткували 

минулого тижня і послухаємо, ну, якщо є бажання щось сказати колегам про 

роботу підкомітетів. Прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Шановні колеги, я думаю, детально в нас буде розмова на 

цю тему в жовтні вже дуже незабаром, коли ми будемо в плані контроль 

заслуховувати про стан реалізації Закону "Про науково і науково-технічну 

діяльність". У нас добра традиція ми майже щоквартально заслуховуємо цю 

інформацію. останній раз це було в нас, здається, в липні місяці. Так, Борис 

Григорович?  

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. Да.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. В липні місяці. Тепер буде в жовтні. Це базовий, 

ключовий закон, закон, який визначив наперед на багато років перспективу 

розвитку найважливішої, я вважаю, для життя держави сфери  - наукова і 

науково-технічна діяльність, безумовно, без інновацій не буває інвестицій, без 

інвестицій не буває розвитку. Все, коло замикається. Закон досконалий, в ньому є 

технічні правки, які відрегулюємо, есть в проекті план роботи, зміни до закону до 

цього, бо наскільки "Ліс рублять - щепки летят" так і ми, коли приймали цей 

закон, дуже багато було дискусій. Але втратою дрібниць, а …… (Не чути) і деякі 

дрібниці, вони мають дуже суттєвий вплив, не буду зараз розкривати, вони, коли 

будемо розглядати це питання, я як один із авторів буду доповідати. 

В тому числі і в жовтні ви будете мати дуже добірну інформацію, який у нас 

стан в цій сфері – поганий. Чесно так говорю, чому мені дуже тяжко на душі і 

очолювати підкомітет, бо закон-то прийняли, закон-то прийняли, але не 

мертворожденное дитя ……..(Не чути). Починаючи від фінансування, яке 

передбачене законом від ВВП, там воно в 10 разів менше, потім порівнювати із 

сусідами – теж не на нашу користь. В умовах війни, звичайно, це повинно бути на 



вістрі, ми купляємо озброєння, тратимо величезні кошти, засоби зв'язку – 

Туреччина чи Ізраїль, інші засоби – Сполучені Штати Америки, Польща, 

Словаччина. Це наші колись свого часу, наші розробки. Ну, так сталося. Тому я не 

хочу упинятися детально. 

Думаю, що у нас, в нашому комітеті, зважаючи, що таке радикальне 

оновлення і омолодження. І те, що я на минулому засіданні сказав, привівши 

слова Прем'єр-міністра, що він чітко стоїть на цих позиціях. Що без науки, без 

інновацій, без інвестицій, які їх супроводжують, бо інвестиції не будуть 

супроводжувати  позавчорашній вік, не будуть. У нас, як кажуть, "забрезжил свет 

в конце тоннеля". Хоча у нас весь час свет в конце тоннеля, тільки тоннель не 

закінчується. Хочеться, щоб цей тунель, ці лабіринти закінчились і ми вийшли на 

столбову дорогу розвитку науки, науково-технічного прогресу.  

Іде черговий технологічний уклад, а ми ще стоїмо на 30-х роках, сировина. 

Сировину експортуємо. Сировина може тільки примножувати бідність, на 

превеликий жаль. З високою доданою вартістю, … (Не чути), копійки 

експортуємо. Так економіка і благополуччя не побудуються. 

Дуже сподіваюсь, що слова, які сказав прем'єр, дійдуть до вух Міністерства 

фінансів. Бо у нас тут завжди, от тут, коли ми розглядали питання науки… З 

освітою трошки якось рухались, трошечки-трошечки якось. А з наукою, це була 

глуха стіна, починаючи від Яресько і продовжуючи далі. Ті, хто був, Мінфін 

очолював, на превеликий жаль, вони нас не чули і не чуло Міністерство освіти і 

науки. Думаю, що і Маркарова почула це все, бо вона вже залишилась із 

попереднього скликання уряду. Я знаю, що до неї теж доходить ця інформація, що 

все-таки не можна по залишковому принципу відноситись до такої важливої 

сфери в державі, як… 

Загалом, ще раз говорю, тимчасово, для того, щоби побачити, що у нас є 

світло, чи немає. Якщо немає, то, друзі, визначайтесь, хто буде очолювати. Якщо 

світло з'явиться і ваша буде добра воля, то будемо цього "плуга", як кажуть, перти 

далі. Поки що, дякую за те, що я працюю разом з вами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. 



Колеги, чи є запитання? В мене є. Чи ефективно зараз використовується 

фінансування, яке йде на науку, навіть за умови сьогоднішнього рівня 

фінансування. На вашу особисту думку, звісно. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Звичайно, коли будуть створені органи, які передбачені 

цим законом і вони запрацюють на повну потужність, і ми тоді можемо бачити 

повну картину. Так поки що органи якось не зрозуміло чому гальмувалося 

створення цих органів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ким гальмувалося? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Звичайно уряд повинен створювати, це ж не Верховна 

Рада, не комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну але ж ми маємо контрольну функцію. Правда? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. От я вам говорю, що кожен квартал заслуховували і 

подивитеся яке рішення приймалося, і як голосування було, за незадовільну 

роботу уряду,  недостатню роботу, вже тут які тільки компроміси не шукалися для 

того, щоб здвинути з мертвої точки. Якби воно було здвинуто з мертвої точки 

відразу після прийняття закону ті органи, які повинні були визначати 

ефективність кожної копійки, а кожна копійка, вкладена в науку, дає 

мультиплікацію мінімум десять, мінімум десять, звичайно з такою 

мультиплікацією не може бути, з таким застарілим архаїчним фінансуванням і 

тими напрямками, які фінансуються. Тому звичайно і наука буде потребувати 

реформування, реформування потребуватиметься Академії наук, зрозуміло, але ті 

органи, які передбачені законом, негайно повинні бути створені, вони то створені, 

але… Перше одне засідання провели, оце робота називається, а вже три 

бюджетних роки минуло, вже три бюджетних роки ми втратили. Тому, я ще раз 

говорю, коли буде в жовтні розглядатися питання пані контролю, ви будете мати 

надзвичайно детальну інформацію, що відбувається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 



КИРИЛЕНКО І.Г. Чому так сталося? Важко сказати, весь час урядовці тут 

доповідали якісь технічні причини, якісь організаційні заважали, щось ще 

заважало, то те, то конкурс, то затягнуті процедури і весь час це потихеньку 

гальмувалися, гальмувалося, гальмувалося, ну, на превеликий жаль, так сталося. Є 

доповідні дуже детальні службові записки, дуже детальна інформація, вона в 

архівах наших є, колеги можуть почитати і відчути, і пульс, і стан справ у 

надзвичайно важливій і дуже-дуже чутливій сфері, якою є наука. Мені прикро, я 

відверто це говорю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я не можу сказати, що ми робили все можливе і 

неможливе, але намагалися робити все можливе і неможливе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є в когось ще запитання? Ну що, тоді давайте, 

прошу підтримати і проголосувати за голову підкомітету з науки та інновацій. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Тимчасово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тимчасово, да. Дякую. Одноголосно. 

І, пані Інно, вам хвилину, якщо можна, чи дві, чи три? Скільки хочете? 

 

СОВСУН І.Р. Подивимося. У мене формат лекція година 20. Тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми готові, час маємо.  

 

СОВСУН І.Р. Окей. По цьому комітету. Ми розуміємо, що питання, яке 

стосується освіти впродовж життя воно таке досить оптічне. І у нас немає 

окремого закону на цю тему і мабуть це правильно, тому що за великим рахунком 

йдеться про питання, які стосуються дуже багатьох різних сфер. І я не впевнена, 

що нам потрібен окремий закон про навчання впродовж життя, але нам потрібно 

врегулювати те питання, яке сьогодні регулюється на рівні законодавства і у нас є 

деякі сфери в яких навчання впродовж життя є регульованим. 

В першу чергу йдеться про так звані регульовані професії, поняття, яке на 

сьогодні не внесено в законодавство, але вочевидь це перше, що треба робити це 

вносити чіткий перелік регульованих професій. Якщо подивитися європейські 



директиви з цього приводу, то в принципі ми можемо розуміти про які професії 

йдеться. Це такі професії, як медичні професії, право, вчителі в більшості країн 

західних є регульованими професіями, пілоти і так далі. Тобто ті переліки 

професій, професійність яких безпосередньо впливає на безпеку і добробут 

громадян. 

Тому, власне, перше запитання, мабуть, буде внести поняття "регульованих 

професій" в законодавство, чого сьогодні немає.  

І друге, думати, але це вже мені здається тематично говорити про навчання 

впродовж життя для тих, власне, представників цих професій. Яким має бути 

навчання впродовж життя для вчителів, для лікарів, для пілотів і так далі, так далі, 

де є межа державного втручання в ці сфери, де на це питання запитання є, має 

регулюватися на рівні приватної ініціативи, чи ринкових стосунків. Тому це 

перший великий блок, який стосується цього підкомітету. 

Другий, вочевидь, необхідне якесь загальне рамкове законодавство щодо 

навчання впродовж життя для інших сфер, які не підпадають під регульовані. Але 

я не думаю, що нам потрібно дуже великою мірою втручатися, тут більшою 

мірою, власне, ринок дозволить вирішити хто кому і як має допомагати 

підвищувати кваліфікацію, професійно  розвиватися в різних напрямах.  

Тому тут, мені здається, рамкове законодавство буде більш ніж достатньо 

для того, щоб не зарегульовувати цю сферу, дати більше свободи в цій сфері.  

Третій блок питань і про це вже анонсував очільник уряду, пан Гончарук, 

що в умовах, коли сьогодні в бюджетній сфері і не тільки в бюджетній – в 

приватній сфері є багато людей, які в умовах трансформацій економічних можуть 

втрачати роботу, то постає питання про перенавчання тих людей, які можуть з тих 

чи інших причин втрачати роботу. 

Тут є питання чи це має бути врегулюватися на рівні законодавства, чи 

просто в співпраці з урядом, але, в принципі, тут є простір для щойнайменш 

контрольної функції уряду в цьому... парламенту в цьому питанні. 

І четвертий блок, який стосується позашкільної освіти, вочевидь, що це 

тісно пов'язане з середньою освітою, але не тільки. Да, нам необхідно більш чітко 

зрозуміти чим відрізняється різні типи позашкільної освіти. Ми розуміємо, що 

навчання в гуртках вишивання і музична школа, вони, це є різні типи 



позашкільної освіти, вони мають мати різні вимоги, різні регулювання. На 

сьогодні до мене зверталися громадяни – представники мистецьких шкіл, до 

прикладу, скаржилися на те, що їм сьогодні треба проходити ліцензування, 

сертифікацію, якої раніше не було. І з цим треба щось робити, вочевидь, що це не 

є коректний підхід до регулювання сфери, в якій без того вистачає проблем. Ну, 

ось, тобто це третій напрямок, четвертий, перепрошую, напрямок, в якому теж 

треба подумати яким чином, які правильні підходи підійти для того, щоб не 

зарегулювати питання, але водночас створити можливості для зростання. Але там, 

де потрібно регулювання – то, звичайно, воно має бути максимально ефективним 

і точним, там, де стосується питання регульованих професій. 

_______________. (Не чути)  

 

СОВСУН І.Р. Ні. Друге – це навчання впродовж життя для інших професій, 

які не є регульовані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які нерегульовані. 

Колеги, чи є в когось запитання? 

А в мене є все одно, якщо можна. Як можна вирішити, на вашу думку, 

проблему визнання неформально здобутих кваліфікацій? Чи є це взагалі 

проблема? 

 

СОВСУН І.Р. Да. Тут є перше питання: чи це є взагалі проблемою? Тому що 

мені здається, що на ринку праці це визнання здійснюється, так. Тобто, 

перепрошую за анекдотичний аргумент, так, але перукарів ми обираємо не в 

залежності від того, що людина закінчила, так, і диплом магістра з перукарського 

мистецтва з університету Поплавського не є для нас аргументом для того, щоб іти 

до цього перукаря. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А є такий, да?  

 

СОВСУН І.Р. Вже якийсь час немає, але це окреме питання, да, для 

регулювання державного, ось. Тобто на ринку у нас є визнання. Але, звичайно, що 

є питання, як визнавати в тих сферах, де логічним є державне визнання. Тобто 



якщо вчителька поїхала на якусь… на семінар, який проводиться громадською 

організацією чи міжнародною організацією…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або онлайн.  

 

СОВСУН І.Р. Або онлайн-курси, так, і на сьогодні у нас немає прямого 

механізму визнання цього.  

Я би казала, але це питання до обговорення, у мене немає готовою відповіді 

на це, я би казала, що це треба регулювати в залежності від кожної конкретної 

сфери. Тобто для вчителів нам треба подумати один механізм визнання, для 

медиків – інший. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто для регульованих процесій один механізм…  

 

СОВСУН І.Р. Так, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей. А скажіть, будь ласка, щодо регульованих процесій. 

Як ви ставитесь взагалі до ідеї… Чи обов'язково мати профільну вищу освіту для 

регульованих професій чи достатньо… чи може бути достатнім якийсь 

правильний іспит з доступу до процесій? Я от в даному випадку маю на увазі, 

наприклад, вчителя. Ми, очевидно, розуміємо, що у нас дефіцит вчителів буде 

скоро… він стане катастрофічним, тому є питання: чи може бути вчителем 

людина, яка не отримала профільну педагогічну освіту?  

 

СОВСУН І.Р. Я думаю, що це залежить від знову таки конкретної 

спеціальності, тому я категорично проти того, щоби прописувати єдине 

законодавство для всіх, тому що, наприклад, лікарем…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто… да, я розумію. 

 

СОВСУН І.Р. А формально це обидві врегульовані процесії, да: лікарі, 

пілоти і вчителі. Вочевидь і до пілотування літаків, якими ми літаємо, ми не 

хочемо допускати людину, яка не має профільної освіти. З вчителями трошки 

інакше, тому що це більш творча професія. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут би от якраз експерти з підготовки пілотів сказали б, 

напевне, інакше. Я якраз з ними говорив про це. Але ви праві, да. Я розумію, про 

що. 

 

СОВСУН І.Р. Окей, я не кажу, що обов'язково це має бути освіта за 

спеціальністю, але думаю, що це має бути структурована програма підготовки і 

навчання. Чи це за тою спеціальністю, чи за яким рівнем – це питання до 

обговорення. 

З лікарями вочевидь, що тут має бути максимальний ступінь регулювання, 

тому що це є безпосередньо питання безпеки. Для вчителів то вочевидь, що цього 

не потрібно робити, що є великий міжнародний довід,  коли люди з різних 

професій заходять у педагогічну професію, має бути просто чітко прописаний 

шлях, яким чином людина з непедагогічною професією може потрапити до 

школи. Та, проблема в тому, що сьогодні… вот. Проблема в тому, що сьогодні це 

є дуже утруднено. Але конкретно для вчителів, то вочевидь, що цієї вимоги про 

обов'язкову педагогічну освіту не повинно бути, да? Для медиків, я так думаю, що 

ми всі погодимося, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж так думаю, що, напевно, треба. 

 

СОВСУН І.Р. Бажано. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже. 

Колеги, ще є… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон, прошу. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стенограма.  

 

СОВСУН І.Р. Яке у мене може бути питання у відповідь, яким чином це 

стосується… 

 



_______________. Я просто вважаю, що позашкільна освіта, також вона 

включає в себе такий вид надання освітніх послуг як репетиторство щодо 

окремого опанування предметів в позашкільній системі. І як свідчить практика, 

здебільшого вчителі спонукають самі батьків до того, щоб надавати додаткові 

освітні послуги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От, до речі, цікаве питання насправді. Чи є репетиторство 

позашкільною освітою? 

 

_______________. Ну, так, це з цього… 

 

СОВСУН І.Р. Я би не трактувала це як позашкільну освіту, тому що ми 

ризикуємо дуже розтягнути визначення того, чим є позашкільна освіта і в таких 

умовах воно перестає бути операційним, да, тобто ми втрачаємо суть, означники, 

що підпадає під позашкільну освіту, а що не підпадає. Але питання є, та, як його 

класифікувати, це наступне питання.  

Я вважаю, що… Да, тут ключове питання, власне, якщо вони готують по 

шкільній програмі, так, то це не може рахуватися позашкільною освітою, та. Тут в 

такому випадку виникає проблема, що вчителі в школі не готують на належному 

рівні, та. І це питання перше до школи, ось, чому не готують, як не готують.  

З іншого боку, що стосується державного регулювання конкретно, так, а не 

просто, там, власне, ставлення, то вочевидь, щоб нам мінімальне регулювання, яке 

необхідно встановлювати – це заборони на те, щоби вчителька, у якої ти вивчаєш 

цей предмет, вона ж надавала тобі послуги з репетиторства з цього ж предмету, 

тому що це створює очевидний конфлікт інтересів, який є неуникненним. Тобто 

це … це те, що на рівні регулювання мені видається логічним впроваджувати, ось. 

 

_______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Я розумію, але я також розумію, що якщо це сільська школа і 

вчителька не хоче ходити на уроки, а потім займається репетиторством, да? І 

дітям каже, що якщо ти заплатиш, то тебе навчать. 

 

_______________. Іноді бувають ситуації, коли, ну, просто хочуть батьки 

там чи дитина додатково, ну, просто хочуть. Не тому, що спонукала вчителька до 



цього. Це зараз не дискутуємо це, я просто кажу, що там дійсно є з чим 

працювати. 

 

СОВСУН І.Р. Так, із маржею сільських шкіл. 

 

_______________. По місту абсолютно згоден, абсолютно згоден. Це просто 

етичне питання навіть, а не якесь. 

 

СОВСУН І.Р. Так. Ну, навіть щодо сільських шкіл, мені здається, що якщо 

громада є настільки малою, що там є тільки один вчитель і без варіантів, то є 

питання про ефективність цієї школи в цілому і її подальше. 

 

_______________. Якщо математика, то один математик, да, це не школа, а 

якщо фізик… 

 

СОВСУН І.Р. Ну, це створює, я таки думаю, що це створює етичні виклики, 

з якими, я би думала, що логічною відповіддю буде, що в межах шкільної 

програми ця вчителька повинна надавати адекватні достатні знання. Якщо 

якимось дітям не вистачає цих знань, то має бути ефективна система всередині 

школи додаткових занять для цих дітей, які підтримуються державою. Подібно до 

того, як це у Фінляндії відбувається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або в Японії, так. 

 

СОВСУН І.Р. Коли у Фінляндії, якщо дитина не встигає за предметом з тієї 

чи іншої причини, то для цієї дитини передбачені, в контракті вчительки 

записано, що з дітьми, які не встигають, але хочуть, то їм надається ця допомога. 

Тоді це не за кошти батьків і це не створює хибних мотивацій для вчителів. 

Інакше ми створюємо хибні мотивації для вчителів.  

Тобто підтримку можна надавати. Це може та сама вчителька бути. Але тоді 

не за кошти батьки, не за кошти громади.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Ще є запитання? Якщо ні, то прошу підтримати. Пані Інно, ви хочете на 

тимчасово? Ні-ні, ну, як ви хочете. От, Іван Григорович захотів тимчасово. Але 

давайте в даному випадку спробуємо. 



Тоді давайте підтримуємо, проголосуємо за кандидатуру пані Інни на 

голову підкомітету. 

Дякую. 

Одноголосно. Пані Інно, ви не голосуєте? Ну, маєте право. Добре. Пані Інна 

утрималась. Всі інші – за. Рішення прийнято. 

Тому в зв'язку з цим давайте затвердимо тоді двох тимчасово виконуючих 

обов'язки голови комітету з науки та інновацій та голову підкомітету освіти 

впродовж життя та позашкільної освіти у складі Комітету Верховної Ради з 

питань освіти, науки та інновацій дев'ятого скликання. 

Давайте затвердимо. Хто – за? Дякую. Одноголосно. Дякуємо. 

Нарешті розібралися з головами підкомітетів. Я сподіваюся, що незалежно 

від того, хто буде головою підкомітетів, підкомітети будуть ставитись як і весь 

комітет до цієї роботи відповідально. І давайте, все ж таки, спробуємо зробити на 

кожному окремому рівні освіти або в науці та інноваціях так, щоб кожного 

наступного разу, коли ми будемо виконувати свої контрольні функції, ми, все ж 

таки, раділи з того, що стала ситуація краще ніж вона була. Дякую, колеги. 

Отже, друге питання про затвердження плану роботи Комітету з питань 

освіти, науки та інновацій на період другої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання. Минулого разу ми роздали підготовлений секретаріатом план роботи 

комітету. Зараз він оновлений. В п'ятницю був розісланий вже з пропозиціями 

секретаріату щодо розподілу відповідальних за підготовку тих чи інших проектів 

закону. Якщо є свої пропозиції… Я думаю, що у нас цей документ, по-перше, 

буде живим. Він буде в реальному часі постійно оновлюватись. Тому що навіть 

те, що підготовлено в п'ятницю, це 17 плюс 9 законопроектів насправді станом на 

сьогодні їх вже 21 плюс 9, і вони будуть кожного дня. Цей перелік буде 

оновлюватись. Ми будемо робити автоматично  розсилку при кожному оновлені 

серед членів комітету. 

Єдине, що у мене є перше зауваження, якщо дозволите. В законопроектах, 

які комітет має розглянути і подати свої пропозиції, перші три проекти закону я 

прошу замінити і поставити їх на вересень, прямо на зараз. Я зараз в "Різному" 

поясню чому. Все інше, я теж би особливо… Окей. 



Ну, зараз тоді поєднаємо, власне те, що будемо обговорювати в "Різному". Я 

щойно повернувся з Погоджувальної ради, і у нас внесений вже є порядок денний 

на найближчі два тижні, і зокрема, на перший тиждень. На середу стоять на 

голосування, будуть виносить в зал на голосування два законопроекти 1065 і 

1068. Наш комітет іде… Це не наші основні. Ми не є основним головним 

комітетом з підготовки цих законопроектів. Але разом з тим ми мусимо надати 

свої пропозиції. 

Тому в зв'язку з цим я окремо в "Різному" попрошу провести завтра з цього 

питання засідання комітету. 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачекайте. Це про інше, це на через тиждень буде. В 

середу буде розглядатися 1065 і 1068. В мене є пропозиція у вівторок в перерві, 

одразу коли почнеться перерва в пленарному засіданні, зустрітись в комітеті і 

дати свої висновки, свої пропозиції до Комітету з питань економічного розвитку, 

да, він зараз так називається. Да, з питань економічного розвитку. Ми мусимо 

дати свої висновки.  

І те саме стосується закону 1055, проекту закону. Справ в тому, що там ще 

є, зараз з'явився альтернативний законопроект 1055-1, він буде через тиждень 

виноситись в сесійну залу. І він, ну, вони всі непрості, але я думаю, що він буде 

більш складний бо це буде проект Закону про оренду державного та 

комунального майна. І от тут от в зв'язку з тим, що він буде наступного тижня і 

ми не знаємо в який день, він може бути і у вівторок, це буде вже визначено на 

Погоджувальній раді, то я би запропонував би провести ще одне засідання 

комітету в п'ятницю в обід коли у нас буде час між пленарними засіданнями. І 

більше того, запросити в п'ятницю основних стейкхолдерів, яких цей проект 

закону буде стосуватися напряму, зокрема, Міністерство освіти і науки і галузеві 

Національні академії наук, тому що мова буде іти про оренду державного та 

комунального майна. Тому, напевно, я не думаю, що ми встигнемо це не така 

прискорена процедура, не думаю, що ми встигнемо отримати від них письмові 

зауваження до проекту закону, а через це, напевно, варто було б послухати 



стейкхолдерів, що вони з цього приводу думають. Всі матеріали секретаріат їм 

розішле.  

Якщо немає заперечень, пропозицій? Якщо є, прошу.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Херсон, в основному вища освіта там у них… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не забувайте включати мікрофон, колеги, щоб ми, все ж 

таки, мали стенограму повністю.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. … комітетах розглядалося, при чому це було в минулому 

році і в поточному році. І в Сєверодонецьку, і в Слов'янську, і західній Україні, і в 

Херсоні, тобто це йде повтор, повтор. Або регіони ми поміняємо, або треба 

подивитися, яке рішення комітету було прийнято і з чим ми поїдемо, буквально 

через кілька місяців, чи у нас щось здвинулося… 

 

_______________. Гарна думка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Бо, якщо не здвинулось, нас … 

 

_______________. По Донбасу, по Донецьку це якраз була освіта на 

тимчасово окупованих територіях, правильно. А у Львові, яка тема була? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Це був Львів, це було Рівне… 

 

_______________. І Львів. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. А і Львів. А потім Рівне було у Констанкевич ми були… 

 

_______________. А потім було на… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. На Волині, на Волині.  

 

_______________. Добре, давайте я тоді подивлюся на тому, що там є… 

(Загальна дискусія) 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. У зв'язку з цим є пропозиція, давайте подумаємо і 

порадимось, чи ще двічі будемо зустрічатися цього тижня, щоб ми справді 

їхали… ми не можемо їхати туди просто так, подивитись. Тому…. Це держава 

собі не може дозволити, я все ж таки все-одно радив би подумати над питаннями 

Донбасу, бо це важливо в будь-якому разі, навіть, якщо ми будемо туди їздити 

двічі на рік, це гірше від цього не стане, а якщо є проблеми їх потрібно 

вирішувати. 

Тут треба подумати, яку нам інформацію для цього потрібно і що ми 

хочемо… 

 

_______________. У мене є пропозиція, що я можу із секретаріатом підняти 

і підготувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це не виключає жодного іншого регіону насправді. Це 

взагалі слушна думка робити виїзні засідання, тому що… чим частіше ми будемо 

в регіонах, тим краще ми будемо розуміти, що відбувається на місцях.  

Давайте подумаємо, колеги,  над цим, вівторок, п'ятницю ми ще очевидно 

зустрінемось офіційно, а всі чотири дні будемо бачити один одного не офіційно, 

то зможемо це питання обговорити.  

 

_______________. Я би казала, бо я почула по вищій освіті Херсон, при всій 

повазі, не основний університетський центр, мені здається, що варто би перше 

засідання… Я би пропонувала Харків, звичайно. (Загальна дискусія) 

Ні, ну це ж був інший комітет, це як би… 

 

________________. Це точно, да. Справа в тому, що, я чому згадав про 

Херсон, тому що є запрошення від Юрія Гусєва, губернатора, і він більше по 

вищій освіті, але хотів би про всю освіту поговорити, в нього є інноваційні 

задумки. Ну ми можемо, тобто це робочі питання, ми можемо обговорювати. 

Харків – чудова ідея. В принципі, кожен регіон чудовий і всюди є проблеми, які 

потрібно вирішувати. Давайте про це подумаємо. І би просив, якщо можна, щоб 

народні депутати давайте до п’ятниці, наприклад, просто зробимо пропозиції 

аргументовані чому ми хочемо туди чи туди.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Борис Григорович, а якою була періодичність виїздів у 

попереднього скликання щоквартально? 

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г.  Один раз на квартал. 

 

________________. Раз на сесію. (Загальна дискусія) 

 

________________. Ну у вас було десь чотири рази на рік, да? 

 

________________. Я перепрошую, планувалося, основні, крім засідань 

комітету, основні заходи – це виїзне засідання комітету і парламентські або 

комітетські слухання по тих законопроектах, які є…(Не чути)…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виїзні слухання? 

 

________________. Комітетські слухання. 

 

________________. Тут, в Києві. (Загальна дискусія) 

 

________________. Приміщення брали або Грушевського 18/2 12 кімнату 

або конференц-зал на 150 чоловік. Або є на Банковій 6-8 зал на 250 чоловік.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я пам’ятаю, ми там були. 

Дякую. 

 

ПІПА Н.Р. І ще одна пропозиція. Я вже вам озвучувала, до всіх. В нас є 

запрошення інституту Варшавського міжнародної академічної та наукової 

співпраці. В них, в нашого комітету, якщо ми хочемо вивчити досвід фінської 

освіти, вони як би повністю могли організувати програму і наше перебування. І, 

наприклад, там на протязі трьох місяців організувати. І можна захопити різні рівні 

освіти і також з членами парламенту зустрітись, ще уряду. І відповідно те, що як 

би нас цікавить, підготуватись гуртом, Фінляндія, до цієї поїздки і почерпнути той 

досвід, який нам може бути цікавий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це взагалі чудова ідея. Єдине що, нам потрібно 

спланувати в нас по графіку, тому що ми так подивились приблизно, там ближче 

ніж листопад я думаю,  що воно якось навряд чи вийде.  



_______________. 20-й рік я думаю. 

 

ПІПА Н.Р. Ну, може бути, що в і листопаді я запитаю, тобто не менше двох 

місяців… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми на 20-й не знаємо… 

 

_______________. Два тижні роботи в комітетах, то може один з них, 

наприклад, там останній тиждень. 

 

_______________. Це дуже хороша пропозиція тільки вона потребує 

узгодження з Міністерством закордонних справ і відповідно посольством 

України… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Дякую, пані Наталія.  

Це насправді чудова пропозиція я думаю треба йти на зустріч і просити все 

ж таки, щоб це відбулося. 

Колеги, щодо… тоді що до плану чи  до рішення комітету.  

 

_______________. Можна ще запитання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

 

_______________. По розділу VI про конференції та семінари за участю 

комітету ми зараз затверджуємо свою участь і в тому, що наш представник має 

бути… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це до речі, дуже гарне  запитання.  

 

_______________. Перше, друге, третє от в розділі  VI. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже гарне запитання.  

Борисе Григоровичу, що малося на увазі, коли зараз ми вписали сюди 

участь у трьох науково-практичних семінарах. Чому? Дякую. Ні-ні, четвертий це 

пані Наталія до вас, то не про семінар. 

 



ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. Це практика така, що ………. буде запрошення. Згідно 

цього запрошення або голова комітету, або від імені комітету за вашим підписом 

йде вітання учаснику конференції. І за вашим дорученням хтось із членів комітету 

по можливості чи відповідний керівник відповідної наукової організації оголошує 

відповідні привітання це піднімає статус того чи іншого … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Того чи іншого семінару. Зрозуміло.  

Дякую. 

Колеги, що ви думаєте з цього приводу? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Запрошень таких багато комітет отримує, бо наукові 

заклади, освітні заклади, громадські організації проводять багато численні заходи. 

І запрошень ми отримуємо таки багато, як правило, ми намагаємося взяти участь 

на рівні керівництва комітету, або заступники, або кого голова визначить. 

Привітальне слово, а потім і позицію комітету, позицію Верховної Ради і люди 

дуже добре сприймають це все. Це авторитет комітету, авторитет… Запрошень 

таких буде багато. Голова завжди визначає значимість, і які відповідні чи просто 

привітання надіслати, чи виступити, а може щось… ми інколи так практикували, 

що й Голова Верховної Ради підписував привітання і тоді від комітету хтось це 

зачитував, і піднімав статус заходу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей. Колеги, давайте спробуємо... Дякую, пане Іване. 

Давайте в робочому порядку, якщо будуть доходити подібні пропозиції, ми 

просто будемо запитувати у всіх членів комітету, може в когось є бажання 

відвідати той чи інший семінар, а взагалі спробуємо підтримати практику, яка 

була до цього, поки не дійдемо інших висновків. 

 

_______________. А по слуханнях ми поки що нічого не пропонуємо чи є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиції? 

 

_______________. Да, в мене є пропозиція, до мене звернулися із спільноти, 

яка займається реформуванням правничої освіти, ми з ними багато давно 

працювали і у них є пропозиція ініціювати парламентські слухання з питань стану 

та розвитку правничої освіти в Україні. 



_______________. ……… …..…., а у нас раніше не було про правничу 

освіту слухань? Щось мені підказує, що вони були. 

 

_______________. Про правничу дуже багато всього було, бо там є дуже 

активною середовище, але парламентські слухання, мені видається, що не було. 

 

_______________. Дві було про інновації, нагадайте, і друге про… 

 

_______________. Про інновації, про людський капітал, розвиток науки і 

науково-технічної сфери, і проблеми розвитку сільської школи. 

 

_______________. А яка періодичність? Ну, зазвичай як?  

 

_______________. ……….. як правило, перша, остання сесія, вони не 

входять у цей графік, тому що перша сесія, вона така установча, завершальна 

сесія там ………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну добре, що у нас перша вже була і тепер у нас друга.  

Єдине що, технологічно, а в які це дні? 

 

_______________. По середам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ні, я розумію. 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Це півдня, коли ми маємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або в сесійній залі.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. А нам потрібні парламентські чи комітетські 

слухання?  

До речі, Борис Григорович, у нас новий молодий комітет. Поясніть нам, 

будь ласка, різницю  між комітетськими і парламентськими слуханнями. 

 



ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. Різниця між парламентськими слуханнями і …(Не 

чути) 

Комітетські слухання, як правило… А парламентські …. (Не чути) 

Загальна середня освіта і вища освіти. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей. Дякую. Дякую, Борис Григорович.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Парламентські слухання завершуються прийняттям 

постанови. Не в цей день. Готує комітет за підсумками дискусії, готує постанову і 

приймається постанова Верховної Ради, яка зараз носить обов'язковий характер, 

так, як і характер закону. 

А комітетські, Борис Григорович абсолютно правий, для поглибленого 

вивчення концепції закону серйозно-епохального і для того, щоб, як кажуть, 

добратися до води, вислухати громадянське суспільство, всі точки зору. Для того, 

щоб нам якомога глибше зайти в суть і видати потім на-гора вже готовий, 

підготовлений продукт. Як правило, по епохальним речам, не по дрібницям. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги. 

Пані Інно, давайте спробуємо подумати над метою і який нам механізм 

потрібно зробити. Я абсолютно підтримаю, нема проблем. 

 

СОВСУН І.Р. Я тоді на наступне засідання приготую якусь концепцію і ми 

визначимо, чи це будуть  комітетські, чи парламентські. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас завтра засідання наступне.  

 

СОВСУН І.Р. На післянаступне. П'ятниця, 13-те – це хороший день 

затвердити рішення. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Отже, є ще пропозиції до плану роботи комітету? 

 

_______________. Це ж …(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде в будь-якому разі, так. 



Тоді пропоную взяти цю інформацію до відома, затвердити план роботи 

комітету і контроль за виконанням. 

До речі, те, що я просив зробити секретаріат, давайте подумаємо. Я думаю, 

що, Наталю, з вами, як з секретарем і з Борисом Григоровичем, нам треба 

поставити тайм-лайни, насправді. Тому що в нас є деякі, для деяких речей вже 

відлік почався. 

Наприклад, Закон про загальну середню освіту у нас розписаний 3 числа. До 

17 числа ми отримаємо правки від народних депутатів. І далі – йдемо на розгляд. 

Тому, може, нам поставити вже якісь певні дедлайни, щоб ми собі, ну, такі 

хоча б орієнтовні, щоб ми... 

 

_______________. …(Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я думаю, що розпочати можна, насправді, і зараз, 

нічого страшного не буде, робота в округах – так, але робота в округах поки що, 

принаймні поки що для мажоритарників, а списочники, ну, я не знаю... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, там же в нас пленарні дні, тому те теж є нюанс, да. 

Але ми можемо спланувати навіть почати роботу, умовно кажучи, коли буде... 

мажоритарщики будуть в регіонах – нічого страшного, все одно частина комітету 

залишиться на місці, щоб не втрачати імпульс, да, можна почати вже 

напрацьовувати деякі речі, принаймні збирати робочу групу, потім... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому ні? Ну, я думаю, що коли робоча група буде 

працювати 6 чи 8 годин, то Скайпом воно... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Простіше буде вже тут в Києві знаходитися, ну, насправді, 

але так. Чому ні? 

Тоді давайте візьмемо... 

 

_______________. (Не чути)  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я вносив. Більше того, я автоматично вніс всі 

законопроекти, які в нас, ну, як головний комітет і ми всі внесли в порядок другої 

сесії, порядок денний. Ну, в нас буде основний, ми знаємо, що цей буде закон, але 

....він, звісно, внесений. Коли ми будемо готові, тоді ми запропонуємо його в 

порядок денний на наступний тиждень на Погоджувальній раді. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чого 3 жовтня? Третього вересня він внесений... він 

розписаний на нас, розпочався двотижневий термін на внесення правок для тих, 

хто ще не вносив минулого скликання, а зараз може вносити. 

Тому давайте, пані Наталя, разом з головою секретаріату подумаємо над 

орієнтовними датами, да, до чого ми хочемо прийти, особливо це стосується 

законопроектів, які комітет розглянути і подати свої пропозиції. Тому що, по-

перше, можуть бути дуже швидко внесені на Погоджувальній раді на наступний 

тиждень, а по-друге, їх кількість збільшується. І щоб ми собі просто не отримали 

додатковий багаж. Якщо більше зауважень і пропозицій немає, то давайте 

візьмемо цю інформацію до відома і затвердимо план роботи комітету на період 

другої сесії дев'ятого скликання. Хто – за? Дякую, колеги. Одноголосно.  

Третє питання про затвердження складу робочої групи Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій з підготовки проекту Закону 

України "Про повну загальну середню освіту".  

Вам всім було роздано склад робочої групи. Це був трішки скорочений. Це 

була робоча група, яка працювала в минулому скликанні з комітетом з підготовки 

і доопрацювання проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту". 

Там складалося із 80 з чимось людей. Ми попросили секретаріат скоротити до тієї 

кількості, яка завершувала, власне, роботу до кінця. І ми отримали такий 

маленький шортлист, до якого запропонували всім нашим колегам додати того, 

кого ви вважаєте експертним, щоб ми їх просто додали в робочу групу. Є декілька 

пропозицій від Романа Грищука, є від мене, є від Міністерства освіти і науки, є 

від Наталії, да. Судячи зі списку, це ваша спільна позиція з Інною. Так?  

Колеги… 

 

_______________. (Не чути) 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага. Супер. Дякую дуже.  

Є пропозиція. Якщо хочете, ми можемо їх зачитати в голос всіх експертів, 

колеги. Тоді з вашого дозволу я зачитаю. Давайте почнемо з тих, напевно, хто вже 

був запропонований. Це Чижевський Борис Григорович – керівник секретаріату  

нашого комітету.  

Козієвська Олена Іванівна – заступник керівника.  

Малигіна Олена Вікторівна – консультант секретаріату. 

Красняков Євген Васильович. Дякую. Секретар робочої групи головний 

консультант секретаріату комітету. 

Онаць Олена Миколаївна – президент громадської організації асоціації 

директорів  шкіл України. 

Сич Олександр – керівник експертної групи з питань координації політики 

директорату планування та європейської інтеграції і МОН. 

Колос Тетяна – генеральний директор директорату мистецької освіти 

Міністерство культури.  

Романюк Сергій – заступник голови ЦК профспілки працівники освіти і 

науки. 

Биковська Олена – президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти. 

Недбайло Олександр – директор ліцею "Еко" № 198. 

Мозгова Людмила – аналітик аналітичного центру Асоціації міст України. 

Засєкіна Тетяна – заступник директора Інституту педагогіки НАПН. 

Скиба Микола – експерт з питань освіти Українського інституту 

майбутнього. 

Яцунь Олександр – голова профспілки працівників освіти і науки міста 

Києва. 

Барматова Ірина – перший заступник голови правління Асоціації приватних 

закладів освіти України. 

Олексюк Світлана – директор загальноосвітнього навчального закладу №5 

Києва. 

Бахрушин Володимир – головний експерт групи освіти і науки 

"Реанімаційного  пакету реформ".  



І пропозиції від наших колег: Пшенічка Пауль Францович – вчитель фізики 

та астрономії вищої кваліфікаційної категорії, переможець національної премії 

Global Teacher Prize; Айдер Сеїтосманов – експерт шведсько-українського 

проекту "Підтримка децентралізації в Україні", Анна Уварова – директорка 

Центру інноваційної освіти "Просвіт", Бабан Сергій Михайлович – директор 

школи 159 міста Київ, Бек Ірина – керівниця програм управлінського розвитку 

УКУ… ні-ні, УКУ я знаю, що таке… Грибовський Роман – голова освітніх 

напрямків Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці, Любомира 

Мандзій – голова управління державної служби якості освіти у Львівській області, 

Людмила Мозгова – вже була в нашому переліку – да! Матійчук Ольга – 

керівниця Центру забезпечення світоглядного ядра Українського католицького 

університету, Мирослава Товкало – заступниця директора Львівського  обласного 

інституту післядипломної освіти і Роман Шиян – заступник директора Інституту 

модернізації змісту освіти "…………", Парфьонова Олена – "Батьки SOS", 

Бондаренко Олена – "Батьки SOS", Заплатинська Олена – експерт, Макаренко 

Оксана – експерт, Любомира Мандзій, яка вже була запропонована, Піліпко Юлія 

– експерт, Сташків Тетяна – представник Уповноваженого з прав людини 

Денісової, Кулеба Микола – Уповноважений Президента з прав дитини, 

Северенчук Олена – "Освіторія", Діана Даюб – "…………", Елькін Олександр – 

"………….. –Україна", Масолітіна Ольга –"……………– Україна", Сенчук Лілія –  

Державна служба якості освіти у Кіровоградській області, Доценко Олександр –  

заступник директора Науково-методичного центру управління освіти, молоді і 

спорту Олександрійської міської ради, Горбачов Сергій – освітній омбудсмен, 

Юрійчук Іван, директор Департаменту акредитації та моніторингу Державної 

служби якості освіти, Шкурова Тетяна – заступник директора Департаменту 

освіти і науки КМДА, Смоловський Андрій – генеральний директор директорату 

дошкільної, шкільної освіти, Божинський Володимир – керівник експертної групи 

з питань державного громадського управління освіти директорату дошкільної, 

шкільної освіти, ……….. Наталія – керівник експертної групи з питань 

забезпечення якості освіти і Набоченко Ольга, державний експерт експертної 

групи з питань інклюзивної освіти директорату інклюзивної та позашкільної 

освіти. 



Чимало пропозицій. Якщо є в когось застереження щодо будь-якої людини, 

має право висловитися кожен член комітету. Пропозиції теж приймаються. 

 

_______________. Дякую. В мене пропозиція чи запитання, у нас було по 

декількох організаціях по декілька людей від однієї організації там. Наприклад, 

"…………" було декілька, потім "……………..", від "Батьки - SOS", від "………." і 

так далі. Мені здається, що доцільно і раціонально, якщо одну організацію буде 

одна людина або ті, хто подавали, нехай прокоментують чому по декілька людей 

від однієї організації, така пропозиція? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я б підтримав, щоб була від однієї організації одна 

людина, я розумію, що напевно це зроблено для того, що якщо одна не зможе, 

інша приїде. Але, якщо одна не зможе, то вона вже напише про те, що вона вже не 

зможе і замість себе може відправити. 

 

_______________. Щодо мене, там ……………. як би зовсім різні, 

………….. як би загально, я не знаю, верх, а це різні установи, різні юридичні 

особи, Інститут лідерства та управління це власне пов'язано з громадянською 

освітою також, у великій мірі ……………… життя, а ядро ……….. ті, що 

виробляють цінності, академічну програму, ………… тобто це зовсім різні 

напрямки, які, як би, між собою не співпрацюють різні люди. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене у зв'язку з цим, якщо можна, запитання. А до 

власне середньої освіти це має стосунки? 

 

_______________. Інститут лідерства та управління, так вона має, і потім 

оцей зв'язок середньої академічної, як одне переходе в іншу, як це краще 

співпрацювати, яким чином. Тим більше, якщо врахувати, що в ………… зараз 

найбільший попит і найвищий бал на вступ, то, щоби оцей перехід був плавніший 

і якби, думаю, в цьому є доречність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повірте в мене немає жодних застережень щодо 

……………., це чудовий університет насправді. Обидві людини потрібні, да?  

 

______________. Да. Ну якби вони не будуть на кожній зустрічі і часто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жодних проблем немає.  



В мене ще є одне питання щодо цього списку. Я думаю, що це, напевно, що 

до вас. Заступниця директора Львівського обласного інституту післядипломної 

освіти.  

 

______________. Це не до мене. 
 

______________. Мирослава є хорошою експерткою, власне, по питанням 

змісту освіти. Тобто ми пропонували ті пропозиції, що ми зі свого боку 

надсилали, там ми намагалися врівноважити людей, які знаються на питаннях 

фінансування управління і в контексті децентралізації в першу чергу. І там двох 

людей подавали, які знаються на змісті. Власне, Мирослава це людина, яка 

змістом займається.  

В мене ще є одне робоче питання. Я не впевнена якою є процедура 

включення помічників народних депутатів? Чи вони повинні бути в групі, щоб 

брати участь у роботі? Але, якщо потрібно, то я би дуже просила Ірину Когут 

затвердити. Ми можемо додати її резюме, тобто тут не тому, що вона моя 

помічниця офіційно, тому що в неї є досвід саме в цій сфері … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я чесно кажучи, не знаю чи регламентується це 

питання. Я не бачу взагалі проблем, щоб помічники працювали в робочій групі. 

 

______________. Ну, якщо ні, то… Я просто хотіла спитати це.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Єдине що, то давайте проведемо роботу зі своїми 

помічниками. Якщо народного депутата немає, а є його працівник, то те, що 

говорить його працівник, помічник народного депутата, це те, що говорить 

народний депутат. Щоб, власне, розуміли помічники… 

 

______________. Щодо права голосу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От майбутній народний депутат радіє, да?  

 

______________. Право голосу можна. Може голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, просто, щоб ми розуміли. І тут… 

 



______________. (Не чути) абсолютно слушні речі (Не чути) Інститут 

помічників це серйозні люди, ми ж обирали людей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут важливо в тому, щоб вони розуміли, що на них буде 

відповідальність, бо можна сказати або внести пропозицію і потім народний 

депутат буде казати, я того не казав, це казав мій помічник, щоб ми просто обидва 

розуміли, я зі своїм помічником, щоб ми розуміли, що це наша спільна 

відповідальність. 

І тоді є питання… Тоді є питання по ще  по двох структурах: по ………… і 

"Батькам - SOS" в них запитаємо, тоді кого з них, кого одного вони собі оберуть, 

або, якщо аргументують необхідність бути там, правильно? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене заперечень немає. І ще одне, ви говорили, пан 

Сергій про це, що наш ЦОВ з якості освіти. Державна служба якості.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. От ЦЯО.   

(Загальна дискусія) 

Це звучить дивно. Так є у нас кілька людей від служби якості, питання в 

тому, що вони з різних регіонів. Може є сенс, чи ми вважаємо, що це одна 

структура, чи все-таки в різних регіонах абсолютно різна історія.  

Сінчук Лідія.  

Давайте так, давайте затвердимо, насправді цю робочу групу, якщо немає  

зауваження персонально до людей… 

 

_______________. Якщо є зауваження персонально до людей, чи етично 

буде зараз озвучувати це, чи якимось інакшим чином, якщо є тут якісь 

персональні питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, що ви думаєте з цього приводу? 

 

_______________. Як це правильно і етично зробити? 

 

_______________. Де це обговорювати, як не тут.. 



_______________. Інакше ми маємо проголосувати за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут є ще одне… Тут може бути момент, що ми зараз на 

камери можемо бути в прямому ефірі, щоб людей не робити… не згадувати 

зайвий раз… 

 

_______________. То, що ми тоді пізніше це проголосуємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Особливо, якщо ми згадаємо, буде заперечення, а ми 

потім ще цю людину виправдаємо, да, умовно… 

 

______________. Це теж правда.  (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Давайте ми тоді візьмемо за основу. Зведемо в один 

список, розішлемо кожному, подивимося. Якщо є персональні застереження або 

хтось ну має інформацію, якою хоче поділитися, давайте ми це до завтрашнього 

дня спробуємо обговорити в електронному форматі, завтра… Нам вистачить часу 

до завтра я думаю. Бо вони є, заперечення, або їх немає.  

Дякую, колеги. Тоді давайте візьмемо… попросимо пані Наталю, напевне, 

звести це докупи або проконтролювати, або доручити це секретаріату, візьмемо за 

основу і тоді завтра остаточно затвердимо остаточний персональний склад 

робочої групи, яка буде працювати над законом, над проектом Закону про 

загальну середню освіту. 

Хто – за, колеги? Дякую, одноголосно.  

І тепер останнє питання "Різного". Це якраз те, що ми вже почали говорити, 

коли говорили про план. Отже, у нас на середу стоять в порядку денному, в зал 

виносяться два проекти закону: 1065 (це проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 

географічних назв). Це, до речі, ті два законопроекти, які нам… які мали бути 

нашими, але  через те, що предмети відання змінилися, то… (Шум у залі)  

Один. Один, да, да. А другий – інший. 

А другий проект Закону 1068 про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо у зв'язку з прийняттям  Закону України "Про стандартизацію".  

В зв'язку з тим, що вони виносяться в середу, я дуже прошу провести… 

зібратися завтра о другій п'ятнадцять. Ми сподіваємося, що ми будемо працювати 



в Верховній Раді  по графіку. Ну в будь-якому разі орієнтовно на 2:15. Якщо 

вийде у нас трішки раніше або трішки пізніше, то просто через 10-15 хвилин після 

початку перерви. Давайте розглянемо ці два проекти закону, вони були внесені 

Президентом як невідкладні і розглянуті за скороченою процедурою. Давайте 

зробимо… висловимо свої думки з цього приводу… (Шум у залі)  

Да, да. Ми дотично. Ми даємо свої пропозиції. І дамо свої пропозиції 

Комітету з питань економічного розвитку. 

В зв'язку з цим є ще одне питання. Знов-таки на… через тиждень стоять в 

порядку денному проект Закону про оренду державного та комунального майна. 

Їх 2: основний 1055, альтернативний – 1055-1. Є пропозиція в зв'язку з тим, що ми 

не знаємо, на який день воно буде поставлено на …, ну, винесено в зал, да, є 

пропозиція в п'ятницю так само в обід зібратися окремо по цим двом 

законопроектам і запросити зацікавлених стейхолдерів.  

Якщо ви не проти і немає пропозицій і заперечень… Чи є? Якщо немає, 

давайте… 

 

_______________. Єдине технічне питання – тут порядок денний збитий, ну, 

якби вони всі в одно, то я би все-таки пропонувала, щоб це були різні порядки 

денні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, різні, різні. Я думаю, що це будуть… Це просто… 

 

_______________. …….. проекти. Тому що тоді зрозуміліше з протоколами, 

з стенограмами, нічого не плутається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. Абсолютно. Да, давайте тоді… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо і в четвер.  

 

_______________. П'ятниця в нас ……. день, менш передбачуваний.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я не проти. Що ви думаєте з цього приводу? 

 

_______________. Це можливо ………. 



_______________. ….. академію наук запросити, щоб вони …… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Пленарний день, пленарний день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. Просто п'ятниця менш передбачувана.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо не проти, четвер, якщо всім зручно. Тоді давайте 

четвер.  

Єдине, що я попрошу секретаріат, да, я попрошу секретаріат сьогодні 

терміново одразу після засідання всім членам комітету розіслати перші 2 

законопроекти, ну, окей, посилання на сайт Ради, на ту сторінку Ради, де є 

проекти закону, пояснювальна записка і висновки науково-експертного 

управління, і порівняльна табличка, так, щоб ми все могли в електронному 

вигляді опрацювати і завтра тоді ми збираємося о 2-й, обговорюємо і приймаємо 

рішення.  

І так само одразу я просив би вислати окремим файлом або окремим 

посиланням на 2 інші закони, які ми будемо розглядати в четвер. І дуже попрошу 

всіх членів комітету, коли ми завершимо з першими двома, одразу приступити до 

наступних двох через те, що вони справді непрості. Там питання оренди 

державного і комунального майна буде, там буде, що обговорити. Тому давайте 

ми одразу, щоб кожен з нас мав свою обґрунтовану  позицію, щоб ми потім не 

втрачали час, дивлячись в сам проект закону. 

Всі чотири, ми не основні. Да, да.  

 

_______________. Ще питання теж технічне. Оце Закон про загальну 

середню освіту, то ми з вами запропонуємо, наприклад, завтра, коли буде комітет 

по ньому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що запропонуємо? 

(Загальна дискусія)  
 

_______________. Закріпимо і визначимо, коли буде наступне… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Тоді і в порядок денний ми тоді вносимо на завтра 

перші два законопроекти, які нам терміново потрібно, 1065, 1068, і проект робочої 

групи фіналізований, щоб ми затвердили. А на четвер тоді окремим протоколом 

окреме засідання останні два законопроекти, якщо щось не виникне у нас за ці 

дні.  

 

_______________. І графіку роботи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

Якщо всі "за", немає заперечень, зауважень, прошу підтримати і 

проголосувати. Дякую. Одноголосно.  

Дякую, колеги, за ваш час. На цьому, власне, закрите засідання комітету.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І зекономили непогано паперу. Правда? 


