
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

4 грудня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! 

У нас сьогодні чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки і інновацій. Сподіваємось, що ми його проведемо сьогодні швидко, 

тому що ми скоротили порядок денний. За проханням автора законопроектів 2169, 

2170 і 2171 пані Інни Совсун, ми перенесемо на одне з наступних засідань Комітету 

розгляд трьох законопроектів. 

Також є заява Ростислава Павленка, що, в зв'язку з тим, що він зараз бере 

участь в парламентських слуханнях, то він не може бути присутнім на засіданні 

Комітету. 

Зараз у нас 10 народних депутатів – членів Комітету. Кворум є. Тому 

пропонується наступний порядок денний з двох пунктів. 

Пункт перший – проект Закону про внесення змін до Закону України про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей (реєстраційний 

номер 2343). 

І другий пункт – про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті на темі : 

"Стан та перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі 

загальної середньої освіти в Україні". 

Якщо не має заперечень, прошу підтримати порядок денний. 

Дякую. Одноголосно. 

І тоді давайте до пункту першого – проект Закону про внесення змін до 

Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей. 

Доповідає Колебошин Сергій Валерійович, заступник голови Комітету. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую, колеги. Я намагатимуся швидко.  

Законопроект дотичний до нашого Комітету, він не є основним, і там у сфері 

компетенції нашого Комітету законопроектом пропонується привести 

термінологію Закону України про соціальний та правовий захист 



військовослужбовців та членів їх сімей у відповідність до законів України про 

освіту, про вищу освіту та інших законів України, а саме: замінити слова 

"навчальні заклади" на "заклади освіти" в усіх відмінках, а також слова "ректором, 

начальником навчального закладу" на "керівником закладу освіти". Інформую, що 

ГНЕУ в своєму висновку зазначило, що законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій, які спеціалізуються з 

вузькоспеціалізованих питань, які не стосуються сфери компетенції нашого 

Комітету. Комітет з питань нац.безпеки, оборони та розвідки вже визначився з 

приводу законопроекту і своїм рішенням рекомендує Верховній Раді прийняти за 

основу. З нашого боку, з боку Міністерства освіти та науки України, ну, коли ми 

готувалися до засідання Комітету, ми не знайшли претензій до даного 

законопроекту. Єдине технічне зауваження полягає в тому, що потрібно вилучити 

із частини другої статті 13 слова "першого-четвертого рівнів акредитації" і 

відповідні поправки можуть бути внесені під час підготовки законопроекту до 

другого читання. Тому за наслідками підготовки питання рішення Комітету 

пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний 

законопроект за основу, а рішення нашого Комітету зкерувати головному комітету. 

Проект рішення вам надано. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи в когось зауваження чи пропозиції до даного 

рішення комітету?  Пані Юля. 

 

ГРИШИНА Ю.М. В мене є пропозиція підтримати, оскільки тут все 

зрозуміло дійсно, всі пропозиції відповідають діючому законодавству, в нас всі 

позитивні висновки, тому я пропоную підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще думки? 

Якщо ні, то давайте підтримаємо рішення Комітету. 

Дякую. Одноголосно. 

Переходимо до другого пункту – про затвердження рекомендацій слухань в 

Комітеті на тему: "Стан та перспективи розвитку природничо-математичної освіти 

в системі загальної середньої освіти в Україні". Доповідач Колебошин Сергій 

Валерійович, заступник голови Комітету. Прошу. 



КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. 

Я теж швидко, оскільки ми цю тему неодноразово обговорювали і власне всі 

свою позицію вже озвучили. Я вдячний всім народним депутатам за допомогу в 

організації, за участь в комітетських слуханнях. Дійсно, ми розпочали, або можна 

казати продовжили, там, роботу, бо вона розпочалася вже досить давно. Ну, я не 

буду так громко казати, але скажу по реанімації фактично природничо-

математичної освіти вчора була презентація результатів дослідження PISA по 2018 

року, ми з Інною Романівною були присутні, ми бачили, що наші побоювання, які 

ми казали просто на рівні очікувань, вони підтверджуються. Ми дійсно нижче, ніж 

середина по всіх трьох компетенціях. Особлива проблема із математикою, біля… 

Інна Романівни, ви пам'ятаєте скільки там, третина, да? 36… Написали, навіть не 

смогли справитися з базовим рівнем. Трохи краще по природничим та по читанню, 

але трохи – це… 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, да, ну я зараз до рішень дійду. 

Але все одно по жодній з трьох цих компетенцій ми не вкладаємось в ті 15 

відсотків, які рекомендує USAID для… Вважаю нормальним якщо нижче базового 

рівня 15, 10-15, а ми по всіх там – від 25 до 36. Тому треба з цим працювати, ми про 

це багато говорили і на комітетських слуханнях. Є певні вже рішення і дії з боку 

міністерства, можна вітати, і тут як раз те, про що тільки що Інна казала, це 

субвенція на наступний рік на природничо-математичну систему освіти, тобто щоб 

було обладнання, з яким діти уміють працювати. Всі інші рішення Комітету 

комітетських слухань ми з вами проговорювали, обговорювали, коли були, власне, 

слухання і просто в таких бесідах і в спілкуванні, і вони є у вас на електронних 

ваших адресах, тому я пропоную підтримати ці рішення, вони виваженні і 

нормальні адекватні, вони не фантастичні, і разом працювати над концептом 

розвитку природничо-математичної освіти в України. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є зауваження, пропозиції?  

 

_______________. Так, я хотіла би відзначити та подякувати, що саме, і 

рекомендувати Міністерству освіти і науки розробити дорожню карту профільного 

навчанню в старшій загальноосвітній школі. Я теж з цим погоджуюсь і підтримую.  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ще є пропозиції, зауваження?  

Тоді, я прошу подякувати заступнику голови Комітету Сергію Валерійовичу 

за те, що він провів серйозну роботу, підготував комітетські слухання. Дякуємо вам 

за це дуже. 

Колеги, давайте проголосуємо за рішення комітету. 

Дякую. Одноголосно. 

На цьому… 

А пане Володимир не голосує з нами?  

Дякую, колеги, на цьому ми вичерпали порядок денний, і всі знають, що у нас 

зараз проходять парламентські слухання на тему ринку землі, тому не можу вас 

всіх затримувати. Дякую вам дуже за роботу. 

 

_______________. Колеги, будь ласка, три секунди. 

В понеділок ми плануємо провести у другій половині дня, я думаю, це біля 

14:30–15:00, засідання підкомітету з питань середньої освіти. Щодо обговорення, 

ми маємо виходити вже на комітет, проекту Закону про повну загальну середню 

освіту. Я думаю 14:30-15:00. 

 

_______________. В понеділок? 

 

_______________. Да, в понеділок. Друга половина дня. 

 

_______________. Давайте ще проговоримо на сесійній будуть вівторок, 

середа, четвер… 

 

_______________. Я не знаю, поки що. Ніхто не знає. 

 

_______________. Да, буде два дні, нy попередньо:  або вівторок, четвер, або 

середа, четвер. 

 

_______________. А в понеділок є ймовірність, що ми встигнемо розглянути 

цей закон? 

 

_______________. Ми весь… Ну дивіться, чому ми запропонували саме 

підкомітетом? Для того, щоб ми на комітеті кожну поправку відхилену не 

працювали. Щоб було як було з 2299. Підкомітет всі затвердив, а ми тільки по тих, 



по яких не визначилися. Бо інакше  нам прийдеться п'ять засідань комітету… Там 

більше, ніж 500 поправок, і всі такі… 

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Да, робочу все. Ми все пройшли по робочій, там, де робоча 

група  не дійшла до згоди, ми, так і казали, що будемо визначатися вже в рамках 

нашого… 

 

_______________. Не, ну ми запросимо Міністерство освіти і науки, звісно, 

можемо запросити декілька експертів, якщо нам потрібно. 

 

_______________. Добре, то це буде підкомітет, ми визначимося, знаючи в 

пленарний тиждень, коли буде комітет, правильно? І коли приблизно … (Не чути) 
 

_______________. Я думаю, що в січні ми точно не встигнемо, а на лютий 

можна планувати.  

 

_______________. (Не чути) 
  

_______________. Не знаю. Зараз є декілька проектів рішень в регламентному 

комітеті. Це все, що точно відомо. 

(Загальна дискусія) 
 

_______________. Правий Сергій Валерійович, щоб ми не виносили всі 

правки на комітет, підкомітет опрацює там, якщо залишиться якась кількість 

неопрацьованих, непогоджених, то ми тоді на Комітеті будемо… 

 

_______________. Залишиться. 

 

_______________. Там же концептуальні моменти, які треба узгодити. 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  


