
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

20 грудня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, добрий день! У нас сьогодні, сподіваюсь, 

останній в цьому році комітет. 

Я вас вітаю із закінченням пленарної роботи цього року, вона була плідна. 

Сподіваюсь, вона буде така сама плідна, ще більш ефективна наступного року. Я 

очікую законопроекти, Юлія Миколаївна. Я впевнений, що ваші будуть збирати 

по 350 щонайменше.  

Отже, колеги, сьогодні порядок денний засідання комітету… Добрий день, 

пане Валерію. Складається з двох питань.  

Перше: про затвердження пропозицій Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 

20-й рік відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова. 

І друге: проект Закону про повну загальну середню освіту 0901. 

Якщо немає заперечень по порядку денному, давайте його підтримаємо і 

затвердимо. Дякую, одноголосно.  

Отже, пункт перший: про затвердження пропозицій комітету до проекту 

Плану законопроектної роботи.  

Колеги, у нас всіх розданий великий, ну відносно великий, талмуд із 17 

сторінок, з 31 пункту, в якому, в принципі, приблизно перелічені майже всі 

законопроекти, які потребує сфера освіти. Ми, як завжди, ставимо собі амбітну 

мету спробувати це зробити за наступний рік. Тому це все одно орієнтовний план, 

він може змінюватись, але було б варто його подати для того, щоб потім не 

виникало питань при внесенні того чи іншого законопроекту, при включенні його 

до порядку денного і так далі. Ми собі окреслюємо ті сфери, де ми хочемо 

зробити ті чи інші зміни. Пропозиції свої мали час дати всі народні депутати. 

Хтось дав, хтось не дав. Дали Міністерство освіти і науки, академії наук, не всі, 

здається, але теж… Всі. Ну от. Ми їх попередньо почистили з секретарем нашого 
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комітету, відкинувши найбільш одіозні ідеї. Тому, якщо немає заперечень, всі 

бачили, у всіх на електронній пошті. Колеги, чи є пропозиції додати щось або 

прибрати щось з того Плану законопроектної роботи комітету? Немає?  

Тоді є пропозиція: давайте затвердимо План законопроектної роботи, 

передамо Голові Верховної Ради. Дякую, одноголосно.  

Колеги, друге питання, яке ми дуже хочемо спробувати розглянути до кінця 

цього року, це проект Закону про повну загальну середню освіту (реєстраційний 

номер 0901). Ми вже більшу частину відхилених підкомітетом правок пройшли і 

робочою групою, у нас залишилося, за нашою домовленістю, правки нашої 

колеги. Сергій Валерійович, вам слово, беріть ведення комітету на себе і давайте 

продовжимо.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. Колеги, є пропозиція надати слово Інні 

Романівні для того, ми попередньо домовлялися до комітету, щоб ті поправки 

саме, на яких будуть автори поправок наголошувати, ми розглядали, бо є певна 

кількість поправок, які ми можемо пройти досить швидко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я змушений запитати, як це робить пан Дмитро, я давно 

хотів це запитати, ви будете наполягати на своїх правках? 

 

СОВСУН І.Р. Да. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  На всіх? 

 

СОВСУН І.Р. Ні, не на всіх.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тому є пропозиція, дійсно, зупинитися на тому, на чому 

Інна Романівна хоче донести позицію та подискутувати всім. Я нагадаю, що у нас 

79 таких поправок є і одна ще щодо тривалості навчального року, ми окремо теж 

поговорили, домовилися. Інна Романівна, тоді вам слово. 

 

СОВСУН І.Р. На чому ми закінчили, на якій? 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми 74-у відхилили, я пропоную рухатися далі, тобто 

там іде 100 якась там. Всім висилали файл, в якому сконцентровані саме поправки 

"Голосу", тому зручніше працювати. Там 107-а врахована частково є і далі там за 
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текстом, 107 поправка стаття 14 "Забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії", врахована частково. 

 

СОВСУН І.Р. У мене є ще 91 правка, це про розмір класу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 71-а, ми її пройшли. Ми 74-у пройшли. 

 

СОВСУН І.Р. Ні, 91-а.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. 91-а, зараз подивлюся.  

 

СОВСУН І.Р. Це про розмір класу. Якщо коротко, то наша правка 

полягала… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 91-а чи 81-а? 

 

СОВСУН І.Р. Поки шукають колеги. Про що правка. Правка про те, що ми 

наполягаємо на зменшенні розміру класу в початковій школі до 24 учнів, але при 

цьому збільшення мінімального розміру класу до 8 учнів. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А  яка логіка? 

 

СОВСУН І.Р.  Що? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Яка логіка? 

 

СОВСУН І.Р. Ну, нам треба зменшити кількість дітей в початковій школі. 

Зараз у нас для початкової написано 30 дітей, і це реально неможливо. 30 дітей, 

для початківців викладати неможливо. Але при цьому ми розуміємо, що у нас є 

проблема малокомплектних шкіл, на сьогодні у нас встановлений норматив 5 

дітей на клас, мінімум. Ми пропонуємо цей мінімум підняти до 8.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. А що робити в містах, особливо в спальних районах, де 

і 30… 

 

СОВСУН І.Р. Будувати школи. Ну, можна додати якусь додаткову норму в 

"Перехідне положення", забезпечити виконання, добудовування шкіл. Але це буде 

підставою для того, щоб, власне, розбудовувати шкільну інфраструктуру для 
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великих міст. А якщо ми залишимо чинну норму, то в чинну норму там більш-

менш щось хтось вписується, і це не мотивує розбудову шкільну інфраструктуру. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, ми ж не можемо спрогнозувати… 

 

СОВСУН І.Р. А 24 – для початкової.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми ж не можемо спрогнозувати перехідний цей період, 

за скільки… Тобто ми ж не можемо зобов'язати за три роки всій Україні 

побудувати всю мережу шкіл.  

 

СОВСУН І.Р.  Питання принципове: чи ми вважаємо, що в початковій школі 

30 дітей на клас – це нормально. Якщо 30 дітей не нормально, ми ж тут записуємо 

те, що ми вважаємо, як має бути... 
 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 81-а, да.  

Любомира Степанівна.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ну, ми повністю погоджуємося з приводу того, що кількість 

дітей, які є в початковій ланці, справді є завеликою, але на сьогоднішній день ми 

не бачимо можливості реалізації цієї правки. Тому що, даруйте, за таким підходом 

ми не вирішуємо проблему в місті, а тільки її загострюємо, і ми не вирішуємо 

проблему в селі, а тільки її загострюємо. І питання полягає в наступному. В місті, 

ми розуміємо, що у нас при нормі 30 є класи, які переповнені. Друге питання. У 

нас є школи, які працюють в другу зміну. А в селі в нас є індивідуальне навчання 

або педагогічний патронаж, тільки зважаючи на те, що в нас не відкриваються 

класи. Тому такою правкою ми не вирішуємо ситуації загалом кардинально в 

освіті.  

 

СОВСУН І.Р.  А яка ваша пропозиція, як її вирішити?  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Зважаючи на те, що в нас виписано: клас формується при 

кількості 5, і кількість в класів може бути 30, залишити в цих нормативах.  
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СОВСУН І.Р. Тоді у нас залишиться поточна ситуація в якій в сільських 

школах дітей немає, а в містах…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. А ми цією нормою нічого не змінимо, це від 

народжуваності залежить, а не від того, ми хоч можемо 15 записати.  

 

СОВСУН І.Р. Ні, це в залежності від інфраструктури. І якщо ми зараз не 

встановлюємо ніяких додаткових вимог, то є, в принципі… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. … в селі, ну, це ж питання не інфраструктурне.  

 

СОВСУН І.Р. Правильно. Тому, власне, ось по селу, це окреме питання. Ми 

бачили, нагадаю, хто забув, з попереднього засідання підкомітетів, 36 відсотків 

дітей в Україні не здали математику. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я забув. 

 

СОВСУН І.Р. Для тих, хто забув, хочу нагадати, що ця проблема серйозна. І 

зараз, якщо ми просто законсервуємо поточний стан речей, ми отримаємо 36, 37, 

40 відсотків дітей, які не знатимуть математику. Зараз пропозиція лишити все, як 

є, це пропозиція лишити 36 відсотків, які не знають математику.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, в такому вигляді, як вона зараз записана, без 

якихось там чітких вимірювальних термінів чи розрахунків, це просто буде 

колапс. 

 

СОВСУН І.Р. У  нас є розрахунки, що для того, щоб зменшити до 24 учнів в 

класі, треба буде створити додатково там до 20 відсотків нових класів, грубо 

кажучи. Чи це підйомно, чи ні –  це питання того, наскільки для нас пріоритетним 

є розвинути якість підготовки в початковій школі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. З реалістичної точки зору я погоджуюсь. З точки зору 

того, чи спроможна держава зараз на 20 відсотків підвищити кількість шкіл… 

 

СОВСУН І.Р. Не шкіл, а класів. Це в початковій… 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Ну, класів...  
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СОВСУН І.Р. Це тільки початкові школи.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, о'кей. Ну, добудовувати в існуючих школах класи 

там чи, я не знаю. Я не про село. 

 

СОВСУН І.Р. Слухайте, ми не знизимо 36 відсотків до хоча б 30 без жодних 

інвестицій. Це треба розуміти. Якщо ми хочемо знизити цей показник, то нам 

треба інвестувати в школи. Наша норма пропонує наголосити на тому, що у нас 

завеликі класи в початковій школі, що викладати так неможливо, і встановити 

інші нормативи. І якщо ми встановлюємо всі інші нормативи, це створює підстави 

для уряду вимагати більше грошей для того, щоб інвестувати в розвиток шкільної 

мережі.  

 

_______________. Я погоджуюсь. І як каже Сергій Валерійович, що з 

реалістичної точки зору, я погоджуюся і з практичної точки зору. Стоїть питання, 

що це дійсно є прорахунки і поставлені задачі перед урядом, що ми можемо в 

даному випадку корегувати цією правкою.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. В такому вигляді ми нічого не зробимо, крім того, що 

практично ми в колапс введемо систему освіти в спальних районах всіх міст. 

 

СОВСУН І.Р. Ні. Ми не введемо в колапс. Дивіться, якщо зараз всього у них 

є більша кількість дітей і немає інших шкіл, то ситуація лишиться такою, як є, 

вона не стане гіршою. 

 

_______________. Буде обмеження. У нас зараз на сьогоднішній день 30 

дітей виключено. А якщо ми… 

 

СОВСУН І.Р. Да. Але ми прекрасно знаємо  

_______________. …поставимо 24, то… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. То їм треба буде нові класи, де нема місця. 

______________. …батьки скажуть, що має бути 24. Це буде підставою для 

додаткового створення класу. Якщо ми погоджуємося повністю, що… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тому що нема де їх створювати. місць нема.  

(Шум у залі)  
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______________. Не школи треба, а класи.  

 

_______________. І школи, і класи. Вирішенням цього питання може бути 

запровадження старшої профільної школи і виведення старших класів зі шкіл. 

Погоджуюся. Але не зараз і не завтра. 

 

СОВСУН І.Р. Але дивіться, якщо ми це зараз сюди не впишемо, то це 

ніколи не відбудеться. Для того, щоб це відбулося, нам треба це записати в 

законодавство. Ми можемо прописати інші терміни, ми можемо прописати, що 

якісь там… В "Прикінцевих" у нас є в пропозиціях відтермінування цієї норми, 

ми не пропонуємо це завтра зробити. В "Прикінцевих" є пропозиція це 

відтермінувати. Ну, ось, вивільнити класи для того…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Відтермінувати до якого?  

 

СОВСУН І.Р. До профільної школи хоча би. Тут можна говорити. Тут 

питання в тому, чи ми хочемо це встановити як норму. Якщо ми як суспільство 

вважаємо, що це правильно…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Як вважає міністерство, якщо буде відтерміновано до 

формування мережі старшої профільної школи? В такому формулюванні це… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. До формування мережі старшої профільної школи – ми ще 

можемо на це погодитися. Але при тому ми маємо визначити час запровадження 

старшої профільної школи. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, він у нас… зараз 27-е? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Зараз нормативними документами 27-е. Хоча в 

"Прикінцевих" ми пропонували визначитися з часом на рівні 24-го року. Ми 

розуміємо, що в той період часу, коли буде створюватися мережа старшої 

профільної школи, мережа ліцеїв, ми… частина шкіл…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, буде, да, буде… Це 5 років, і якщо, ну, ми, держава, 

ставить собі за мету розвивати мережу, то вона буде розвивати. 
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МАНДЗІЙ Л.С. І окрім того, ми мусимо розуміти, що зараз падає кількість 

дітей, які народжуються, у нас падають страшно демографічні показники. Ну, це 

само…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Автоматично.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Автоматично призведе. Але, колеги, тут є друга небезпека. 

Кількість дітей… Я погоджуюся повністю про 30 дітей в містах, але у нас 

небезпека створення відкриття класів у селі, коли ми пишемо про 8 дітей, це теж 

небезпека.  

 

СОВСУН І.Р. У нас небезпека  в селі – це те, скільки дітей в селі не здають 

математику. Ось в цьому у нас є реальна небезпека. Питання в тому, чи ми як 

суспільство хочемо з цим щось зробити.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді я пропоную компромісний варіант. 

Перше. Погодитися із зниженням з 30 до 24. Я з логікою міністерства, я 

особисту думку кажу, згодний на рахунок села. І зафіксувати в "Прикінцевих 

положеннях", що ця норма працює з моменту введення старшої профільної 

школи. 

В такому вигляді я пропоную підтримати цю поправку політичної партії 

"Голос", якщо ніхто не заперечує… А? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. 24 чи й нижню межу – 8? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні, тільки 24, тільки 24 з моменту введення старшої 

профільної школи. В "Прикінцевих" це зафіксувати, щоб не було, що з 

завтрашнього дня у нас буде колапс, а він буде. 

_______________.  (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. На поділ, так. Всі згодні?  

Прошу в такій редакції, її треба буде сформулювати, прошу проголосувати 

за цю поправку в такій редакції з додаванням до "Прикінцевих". 

 

СОВСУН І.Р. Так, питання в тому, яка пропозиція вирішення питання 

сільських шкіл з боку Міністерства освіти та науки… 
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КОЛЕБОШИН С.В. Ще раз, давайте так: я виніс на голосування от в такому 

вигляді поправку. Хто готовий… 

 

СОВСУН І.Р. Да, дивіться, о'кей, у нас є, дивіться, по нижній межі – ладно, 

але ми розуміємо, що… по нижній межі, я маю на увазі, добре, не 8 писати. Але 

сьогодні у нас є 5, але навіть ці 5 не виконуються, тому що є опція переведення на 

індивідуальне навчання. Якщо набирається 3 дитини в класі, просто переводять на 

індивідуальне навчання так зване. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Перепрошую, прийнято положення про індивідуальну 

форму навчання, де передбачена форма педагогічного патронажу. Це перше 

питання. 

І друге питання. Є можливість початковій ланці створювати з'єднувальні 

класи, які передбачають об'єднання дітей в один клас-комплект. 

 

СОВСУН І.Р. Власне, але наша пропозиція також полягає в тому, щоб ось 

цю практику, коли ми… коли клас не формується і їх переводять на якісь інші 

начебто там індивідуальні форми навчання, припинити. Тому що це насправді 

нічим не відрізняється від… тобто де-факто це ми не даємо можливість дітям 

вчитись, але ми так само не стимулюємо їх возити в інші школи. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Попередні дослідження, які були проведені Міністерством 

освіти не тепер, а попередньо, говорили про добрі наслідки організації 

з'єднувальних класів. Може, ми на цьому залишимося і залишимо цю практику 

створення з'єднувальних класів у початковій ланці? 

Я повністю погоджуюся з приводу того, що ці класи не можна створювати в 

базовій школі, але в початковій школі пропоную залишити поняття з'єднувальний 

клас для того, щоб ми мали можливість зробити, організувати навчання у школах 

територіально доступним для дітей, які досягли віку 6-7 років. Дякую.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є пропозиція все ж таки по цьому питанню 

проголосувати для того, щоб… Тобто позиція зрозуміла. Я ставлю на голосування 

комітету норму у вигляді… По  початковій школі залишається та редакція, яка 

була. По старшій школі ми 24 – згодні, яка була в першому читанні. 24 з моменту 
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введення старшої профільної школи. В такому вигляді я ставлю на голосування. 

Будь ласка, членів комітету прошу визначатися.  

Хто – за? Хто – проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Норма врахована 

частково. Поправка.  

 

СОВСУН І.Р. Але звертаю увагу, що ми не рішаємо проблему сільських 

класів. 

 

_______________. Ще одне запитання. Технічне, але воно доволі важливе. Я 

розумію відтермінування 24-х, кількість, да. З точки зору зараз норма закону буде 

звучати як – 24 чи 30? Якщо в тілі закону буде написано зараз 24, навіть з 

відтермінуванням набрання чинності, наприклад, на 27-й чи 24-й роки, не 

принципово, що буде до… 

 

_______________. (Не чути)  

 

СОВСУН І.Р. В "Перехідних"… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 30 воно лишається. 

 

_______________. Зберігаємо 30. Я просто хотів… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 30 лишається, да. А потім після впровадження – 24. 

 

_______________. Після впровадження допускається до 24-х і все. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Але це треба фіксити… 

 

СОВСУН І.Р. В "Перехідних" пишемо, що до того, як ця… 

 

_______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, ми можемо лишити 5. Проблема в тому, що, якщо з 

цих 5, а набирається 3, їх переводять на педагогічний патронаж, то це профанація 

навчання для цих дітей. І це, власне, це те, що ми пропонували заборонити… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, я пропоную далі. Рухаємось далі. 

Подискутували. Реально всім зрозуміла історія.  

Так, яка? 74-а, ми пройшли. 
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107-а, врахована вона.  

131-а у мене, а не 117-а. 117-ї я не бачу. 117-а взагалі не "Голосу", це 

Колебошин. 

131-а, Інна Романівна. Виховний процес там.  

 

СОВСУН І.Р. Да, виховний процес… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 131 поправка. Не наполягаємо. Рухаємось далі, все. Є 

пропозиція підтримати пропозицію робочої групи. Якщо автори не наполягають, 

рухаємось далі.  

 

СОВСУН І.Р. По зарплаті. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 142-а. 142-а, да, це чи…? Да, 142 поправка. А, ми все до 

зарплат, до 24 статті, ми все пробігаємо, да? Це 142-а. Я не пам’ятаю.  

(Загальна дискусія)  

Да, математику ми підтримуємо. ЗНО – да. Ми врахували цю поправку, 

здається. Чого вона відхилена?  

(Загальна дискусія)  

ДПА у формі ЗНО, да. Да, математику – норм, да. Вибачте… О, наконец, я 

процитирую спикера. Вибачте за бідноту речи.  

142 правка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Пане Сергію, тільки я хотіла уточнити. Тобто на 

сьогоднішній день це передбачено Наказом про особливості державної 

підсумкової атестації, да, ЗНО з математики. І ми зараз прописуємо в законі? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Ну, щоб уточнити.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Оскільки це справа державної важливості. І Кабмін, і 

міністерства можуть змінюватися, а держава має мати пріоритети.  

 

________________. Декілька зауважень. Державна підсумкова атестація, 

зрозуміло, іде і 11, і 12 клас, вона іде 9 клас. Предмет "математика", очевидно, в 
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старшій школі вивчатися не буде, він буде мати зовсім іншу назву. В тому 

небезпека, скажемо так, зазначення конкретних найменувань навчальних 

предметів. З державною мовою цієї проблеми немає, державна мова – це 

конституційний термін, ми це чудово розуміємо. А от з математикою, скажемо 

так, можуть бути варіації. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А як ЗНО в 11-му, там з основ математики? Просто з 

математики ж воно, ЗНО в 11 класі ж? 

 

________________. Ну, маю на увазі, що предмети можуть 

перейменовуватись. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Тому можна виключити, друзі, можна виключити цю 

норму. (Загальна дискусія) 

 

________________. Ну, і друге запитання, тому що… Я не знаю, може, вам 

видніше, але в сесійній залі до математики можуть доєднатися і гуманітарні 

предмети, яким теж захочуть, скажемо так, підсилити свою вагомість. Бо їх 

принижує, в принципі, можливо, виокремлення серед усього сонму предметів, 

тому…  

 

ГРИШИНА Ю.М. Да. Да, принижує. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Кого принижує?  

________________. Гуманітаріїв.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. У вас… Державна  мова є іспит, ЗНО – нормально. 

_______________. 1:1, порівну. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. У нас теж там державна мова українська. В Одесі? Ні, в 

державному українська. А що таке? Рухаємося далі. 142-а. Це що? 

 

СОВСУН І.Р. Це математика.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. 146-а. Це що?  

Це нумерація, не чіпаємо, ми домовилися нумерацію не чіпати. 

 

СОВСУН І.Р. Зарплата.  



13 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Враховуємо. Чекайте, давайте так, йдеться про те, знову 

ідеологічно, що ми включаємо ДПА у формі ЗНО у якості обов'язково для 

випускників 11-го.  

 

ГРИШИНА Ю.М. А можна уточнити, а які ще там будуть предмети 

обов'язкові, ще три обов'язкові? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Які ще три? Державна мова тільки і все. Третій і 

четвертий вибірково, да.  

Юлія Миколаївна, ви навіть цю норму вже захищали на телеефірі. 

 

ГРИШИНА Ю.М. У мене, бачите, навіть трусяться руки зараз трошки, 

бачите. 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Не відхилили, а відклали. 

 

_______________. Відклали, да. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є пропозиція підтримати поправку ПП "Голос" і 

врахувати у тому вигляді, як вона записана з необхідними техніко-юридичними… 

 

_______________. От я задаю вам питання, кажемо про те, що є інтегровані 

курси. Математика може бути інтегрованим курсом …………, а ми в законі 

пишемо слово "математика"? 

 

СОВСУН І.Р. Тому що математика – це окремий предмет, окрема сфера 

знань, з якої…  

Слухайте, математика – це математика, як би ми її не називали, це 

математика.  

 

ГРИШИНА Ю.М.  Ні, ну нема математики, давайте, як ми не називали, це 

поняття загальне. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Юля, є ЗНО з математики і ні в кого проблем не 

виникає з тим, що туди в те ЗНО входить, алгебра і геометрія, все, я не розумію. 
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ГРИШИНА Ю.М. А представники міністерства є, так можна писати 

"математика" для випускників шкіл? 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, ДПА з математики є, все є. Вони розділені, да.  

Все, я пропоную підтримати врахування поправки  "Голосу".  

Хто – за? Хто – проти? Я сподівався, ви хоча б утримаєтесь. Добре. 

Запам'ятайте: 15-е, 21-е нардеп Гришина утрималась… "проти" проголосувала. 

Рухаємося далі. Так, ми переходимо… (Шум у залі)  167. Не треба. Чекай.  

______________. 146. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, це нумерація. Там нумерація пішла. Так,  170 там є, 

щоб потім ми не поверталися, Інна Романівна?  

У частині першій статті 24 після слів у дужках: для іноземців та осіб без 

громадянства  через кому доповнити словами "які приймаються на посаду вчителя 

іноземної мови". (Шум у залі) Не наполягаємо.  Відхилена тоді. 

Рухаємося далі. 187-а, це педінтернатура. Ми в понеділок продискутували.  

Рухаємося далі. До заробітної плати, да, доходимо фактично. Да, все.  

Давайте, Інна Романівна, вам слово. Це поправка 194. 

 

СОВСУН І.Р. 194, правильно? (Не чути)  

Ну це дискусія, яку ми вже мали неодноразово, дискусія про те, що  нам 

треба перестати  зарегульовувати, вписувати всі доплати, надбавки. Ми  начебто 

домовлялися з Міністерством освіти і науки в присутності Міністерства фінансів, 

але зараз чомусь ми бачимо іншу позицію з цього приводу, і я би все-таки  

наполягала на тому, щоби ми не цементували існуючу неефективну модель 

фінансування на рівні закону. Ми можемо її лишити на рівні перехідних положень 

до моменту розробки іншої адекватної моделі оплати праці, але не цементувати її 

в законі. Ми потім її в житті не поміняємо.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Міністерство.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Коли ми домовлялися тут на робочій групі був присутній… 

пане Сергію, ви були присутні, ми говорили про те, що Міністерство освіти має 

доручення від Кабміну напрацювати нову форму оплати праці педагогічних 
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працівників. Це завдання з нас ніхто не забирає. Створена робоча група на рівні 

міністерства з представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки 

тощо. Ми прекрасно розуміємо важливість цього процесу, але на момент 

узгодження позицій іншого варіанту, як викладений зараз у статті 24, у нас не 

було. ми просимо підтримати…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тут, фактично, йдеться не про те, що інший варіант, про 

це ми дискутували і ми розуміємо і недосконалість, і так далі, а про те, що 

зафіксувати це, я правильно формулюю, те, що каже… не в тілі закону, а в 

"Перехідних"? 

 

СОВСУН І.Р. В "Перехідних положеннях". 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тільки про це. Я нагадаю, що проти цієї норми  

категорично проти виступають, я констатую, профспілки, категорично, до зриву 

голосу, як то кажуть. 

 

СОВСУН І.Р. Це хороше формулювання.  

Я не бачу, щоб профспілки активно виступали проти того, що 36 відсотків 

дітей не знають математики… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, до речі, це мене теж турбує, я в своєму блозі на 

Освіта.UA про це написав,  що, на жаль, ………. в Німеччині, насправді, змінила 

ситуацію саме активна позиція профспілок. А у нас, на жаль… 

 

СОВСУН І.Р. У нас профспілок це не цікавить, їх цікавить, залишити 

надбавку за перевірку зошитів, щоб діти далі переживали, чи правильну кількість 

клітинок вони в зошиті з математики відступили, а потім ми дивуємося, чому діти 

не знають математики.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми зараз не про профспілки все ж таки, я маю на увазі, 

не про математику. 

 

СОВСУН І.Р. Але я зараз про те, що це направду шкодить рівню знань з 

математики на сьогодні, збереження отаких норм. Тому… 
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КОЛЕБОШИН С.В. Мені здається, що концептуально в тому вигляді, в 

якому зараз записано по підсумках робочої групи, ми принципово не заперечуємо, 

маючи на увазі той факт, що у МОНа є завдання від Кабміну і протягом там 

найближчого часу, в 20-му році точно, буде новий концепт оплати праці.  

 

СОВСУН І.Р. Да, а навіщо ми зараз на рівні закону… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Для того, щоб не збурювати, я думаю, вчительську 

спільноту… Моя точка зору, що я не бачу одної якоїсь проблеми, в тому, щоб 

вона була закріплена в тілі закону. Коли  МОН напрацює нову норму, я на себе 

беру обов'язок зареєструвати зміни до закону по ПЗСО 0901 щодо того, щоб 

внести ті напрацювання в тіло закону.  

Я пропоную все ж таки лишитися на позиціях тих, що… 

 

СОВСУН І.Р. Ми навіть розширюємо перелік доплат і надбавок порівняно з 

чинними нормами.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. За музеї, ну а що, і бібліотеки, правда.  

 

СОВСУН І.Р. Але сам факт, що ми бідкаємося, розводимо руками, діти не 

знають математики, а ми зберігаємо систему перевірки зошитів. Ми зберігаємо, 

ми її фіксуємо ось тут. Ми її отут фіксуємо. Ви чорта з два зміните це через 

півроку. Ребята, у вас не буде голосів. У вас уряд може помінятися п'ять разів. У 

вас може, все, що хочете, помінятися.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. У нас. У нас. Так, давайте про це… От я просив би все 

ж таки фахову дискусію, а не таку от.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Я пропоную переходити якось до голосування, колеги, 

тому що подивіться на час. У нас є взагалі якийсь таймінг? Давайте поговоримо 

про якісь… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Чекайте, давайте не про таймінг. Ну, Юлія Миколаївна, 

з усією повагою, ну, це Закон про всі школи в Україні,  це концептуально. Тому от 

ми працюємо до 17:30, як домовились. Кому треба уходити, ніхто ж тут насильно 
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не чіпає, але ми працюємо так щоб працювати, а не швиденько голосувати. Тим 

не менш тут ми якраз підійшли фактично до голосування.  

Я пропоную, моя пропозиція: лишити в тій нормі, в яку напрацювала  

робоча група і все ж таки відхилити ту поправку, яку от пропонують колеги з 

партії "Голос".  

Хто – за? Проти? Утримались. Нуль. Прошу зафіксувати.  

Рухаємось далі.  Так, Інна Романівна, куди ми далі?  

 

СОВСУН І.Р. Далі ми до 40 відсотків дітей, які не знають математику. 

Правка 284. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Всі інші не наполягаєте, да?  

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, у мене є питання по правці 257. Це ваша правка. 

Але вона у мене викликає питання. Бо вона передбачає, що… 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  200 скільки?  

 

СОВСУН І.Р. 57. Міста більше 50 тисяч зможуть засновувати ліцеї. І мені 

здається, це дуже дивним рішенням, коли у нас будуть і області, і міста 

засновувати ліцеї, нам буде дуже складно сформувати ефективну мережу, коли 

будуть різні органи прийняття рішень на одній і тій самій території. Окрім того, 

буде питання, якщо… 

_______________. Ну, ми по суті зрозуміли, про яку поправку мова іде.  

 

СОВСУН І.Р. Власне, далі буде питання, якщо засновником є місто, а туди 

доїжджають діти з сільської території сусідньої, місто за нього платить і на якій 

підставі в такому випадку? Чи в міській, ліцеї не зможуть діти з сільської 

території їздити навчатися?  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Це питання, яке ставилося на робочій групі, коли ми 

обговорювали концепт старшої профільної школи. Асоціація міст наполягає на 

тому, щоб залишити норму, яка передбачена Законом України "Про освіту", де в 

Законі України "Про освіту" передбачено, що міста більше 50 тисяч приймають 

самостійно рішення про створення старшої профільної школи.  
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Для нас це теж правка викликає дуже багато, так би мовити, протиріч. Ми 

це дискутували на робочій групі. Але на сьогоднішній день ми не маємо 

погодження з боку міст щодо передачі їхніх майнових комплексів, до прикладу, 

під інших засновників на певній території. Ми будемо прописувати в положенні 

про ліцей, власне, погодження з областю мережі міст. Це те, до чого ми 

домовилися під час засідання робочої групи по напрацюванню концепту старшої 

профільної школи.  

 

СОВСУН І.Р. Надіюся, мережі шкіл, а не міст. Хоча це теж цікаве рішення.  

Але, друзі, я не розумію… О'кей, у нас немає погодження міст. Але рішення 

тут приймають народні депутати, а не міста, при всій повазі. Ми зараз всі тут, хто 

сидить, міністерство, ми розуміємо, що це хибне рішення, що ми будемо мати 

неефективну мережу, що у нас будуть проблеми з доступом до цих шкіл, до 

кращих ліцеїв дітей сільської території. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Даруйте, будь ласка, виходом з ситуації може бути мережа 

не тільки міських ліцеїв, а мережа ліцеїв, які будуть сформовані на базі коледжів і 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, бо так чи інакше вони, ну, частина з них буде, так би 

мовити, в мережі старшої профільної школи. Тому це може бути вихід з ситуації.  

Що стосується… 

 

СОВСУН І.Р. А навіщо створювати ситуацію, до якої потім героїчно шукати 

вихід. Давайте не створювати цю ситуацію, просто не враховувати цю правку. Я 

не розумію логіки.  

______________. Яка ваша пропозиція?  

 

СОВСУН І.Р.  Не враховувати цю правку.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Про те, що міста… обмежити право міст створювати 

мережу старшої профільної школи.  

 

СОВСУН І.Р.  Ні, не так. Зараз… Тут пишеться, що рішення про утворення 

комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб їх організацію і так далі, 

сприймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради 

для міст з населенням більше 50 тисяч. Тобто йдеться про те, хто має приймати 
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рішення про створення ліцеїв. Ми зараз на межах однієї території, одна область, 

ми пропонуємо: паралельно створюють місто, обласний центр, да, наприклад, і 

область. Да, і в такому випадку місто виступає засновником, місто є власником, 

місто платить за це. І в такому випадку в ті міські ліцеї не будуть мати доступу 

інші діти. Я вже мовчу про те, що це буде неефективна мережа, тому що вона 

буде формуватися в двох різних центрах. 

_______________. Наголошую на тому, що ця норма передбачена Законом 

України "Про освіту". 

_______________. І щодо питання доступності до освіти. Я розумію, що, 

скажемо так, ліцеї в містах, а ми розуміємо, що всі області більшою мірою 

складаються саме з міст, ми говоримо саме про них, і заклади загальної середньої 

освіти з матеріально-технічною базою більш-менш потужною зосереджені саме в 

містах, які є обласним центром. І відповідно доступність до цих закладів загальної 

середньої освіти, питання міжбюджетних трансфертів між Київською областю, 

наприклад, і містом Києвом, воно завжди буде проблемним питанням до 

визначення, скажемо так, бюджетної нормативності – нормативу бюджетної 

забезпеченості одного учня, коли ми матимемо за це відповідно передбачену 

Законом "Про загальну середню освіту", коли ми не знаємо, яку стартову цифру 

мають передавати бюджети з одного бюджету в інший бюджет для того, щоби 

компенсувати ситуацію.  

 

СОВСУН І.Р. Ми в житті цього не зробимо, ніде в світі це не працює. Це 

скільки адміністрування, це скільки головного болю за кожного учня переводити 

гроші. 

_______________. Добре. Моделюємо ситуацію, якщо ми цього не зробимо. 

В даному випадку тоді всі діти мають рівний доступ до якісної освіти, 

дискримінації за проживанням у нас, місцем проживання у нас тоді немає. 

Відповідно діти на конкурсних основах підуть або в той 5 клас – гіпотетично, 

якщо вони 4-й… 

 

СОВСУН І.Р. Йдеться про ліцеї, при чому тут 5 клас? 

 

_______________. А ліцеї, тут інша історія в тому, чи можуть ліцеї 

працювати з 5 класу 
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СОВСУН І.Р. Ні, причому тут… Про що ви, я не розумію, про що ви зараз? 

При чому тут 5 клас? Йдеться про старшу школу. 

 

_______________. Хорошо. Тільки ті, які забезпечують третій рівень, да. 

Тому, ну, ви розумієте, що системи окремо третіх рівневих шкіл ще немає. І коли 

воно побудується, невідомо. Зараз ми матимемо… 

 

СОВСУН І.Р.  Воно точно ніколи не побудується, якщо не будувати. 

 

_______________. Ну, маю на увазі, якщо буде існуюча система закладів ІІ-

ІІІ ступенів, наприклад, або І-ІІІ. 

 

СОВСУН І.Р. Так, дивіться, я читаю пропозиції: рішення про утворення 

комунальних ліцеїв. Ліцеї – це старша школа. 

 

_______________. Ліцеї – це старша школа. Питання в тому, з якого класу 

вони зараз працюють? Якщо ви говорите тільки те, що зараховувати в 10 клас, то 

там вони, без питань, будуть іти по конкурсу. Значить діти з Київської області 

будуть приїжджати в Київ, іти по конкурсу у київські школи. І відмовити їм 

зарахування ніхто не зможе. Питання в тому, ви поставляєте питання в тому, хто 

буде засновником київської школи, Київська область чи місто Київ? Ситуацію цих 

конфліктів на рівні адміністрування між Київською областю, ОДА або Київською 

обласною радою і Київською міською радою з приводу того, хто хазяїн київської 

школи, можете собі уявити, чи в місті Дніпрі, чи в місті Харкові, наприклад, 

уявіть? 

 

СОВСУН І.Р. Уявіть собі, місто Харків заснувало ліцей. Сусідня дитина з 

Мерефи хоче вчитися в цьому ліцеї? 

 

_______________. Якщо вона готова доїжджати і вона по конкурсу пройде в 

10 клас. 

 

СОВСУН І.Р. А місто Харків каже, мер міста Харкова каже, а якого біса я з 

податків харків'ян буду утримувати навчання дитини з Мерефи. 

 

_______________. Шановні друзі, я увірвусь у вашу дискусію, подали 

законопроект про агломерацію, Рада агломерації такі питання може вирішити. 
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СОВСУН І.Р. Не зможе вирішити, тому що воно не буде співпадати, мережа 

ліцеїв, не буде співпадати з агломерацією. 

 

_______________. Про можливість, той приклад, який ви навели, він може 

вирішитися просто... 

 

СОВСУН І.Р. Писати, що тільки області створюють мережу ліцеїв, і вони 

тоді координують, і область тоді повністю утримує. Тому що, якщо буде, це одна 

територія області, ми виокремлюємо, що тут міста створюють окремо, а для всіх 

інших територію створює область. Уявімо ситуацію, що є населений пункт 60 

тисяч, довкола сільські райони, там більше нічого немає, там нема сенсу 

створювати ліцей, але заклад створює місто. Яким чином діти з села потім 

потрапляють в цей ліцей? Заклад утворений містом, тому що це їхні платники 

податків, вони кажуть, це наші платники податків, які проживають в цьому місті. 

Чому ми будемо платити за дітей з села? Це так само як з ПТУ зараз, коли їх 

передали на місцевий бюджет і не хочуть місцеві бюджети дітей з інших районів. 

_______________. (Не чути) 

 

ГРИШИНА Ю.М. З трансфертами вирішили питання, так. Але така 

політика, яка була в Дніпрі, вона не є характерною. Прикро, що така відбувається, 

але вона не є характерною для України. Дякую. 

 

СОВСУН І.Р. Але ми розуміємо зараз, що така норма…  

_______________. (Не чути)  

 

СОВСУН І.Р. Да, повторюсь. Ну, тому що інакше ми перекриваємо 

можливий доступ до цих міських ліцеїв для дітей з села. (Загальна дискусія)  

Київ – це взагалі окремо, тому що Київ… Харків. (Загальна дискусія)  

 

СОВСУН І.Р. Ні, чекайте. Йдеться не про... Йдеться про те, хто є 

засновником. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Пані Інно, будь ласка, перед тим, як ми маємо… Я 

повністю, ну, погоджуюся з вашою тривогою і вашим загостреним питанням. Але 

я мушу сказати про те, що на сьогоднішній день засновниками шкіл в містах є 

міські ради. І для того, щоб вони, на їхній базі була створена старша профільна 
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школа, вони мають передати цю власність у відання області. Це страшенний 

конфлікт, який виникне під час цих трансфертів можливих. 

Друге питання. мені виглядає, що. можливо, краще буде, коли міська рада 

міста, яке має більше 50 тисяч мешканців, буде погоджувати мережу з обласною 

радою, яка буде приймати остаточну мережу. Давайте ми цей пункт… (Шум у 

залі) Чому ще більше конфліктів? 

 

СОВСУН І.Р. Це не вирішить питання доступу до цих ліцеїв дітей з села. Як 

будуть діти з села вчитися в закладах, які створені містом? Хтось мені може 

відповісти на це питання? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Якщо пройдуть конкурс… (Шум у залі)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. За рахунок міжбюджетних трансфертів.  

 

СОВСУН І.Р. Ви уявляєте, скільки це потрібно трансфертів?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Скільки?  

 

СОВСУН І.Р. За кожну дитину.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. А що тут такого? Ну є просто вартість навчання. Ну, що 

тут такого, ну? Ну, це обраховується. (Шум у залі) 

Я вам скаже таке, я з досвіду роботи в обласній державній адміністрації. Ми 

запропонували такий механізм, коли район, в яких нема закладів профтехосвіти, 

по кількості своїх учнів роблять трансферти на ті райони, де вчаться ці діти. І 

нормально це працювало. І ніякому Бюджетному кодексу ми не протирічили і так 

далі, і це нормально, ну і це було чесно, да.  

Є пропозиція, ну оскільки дискусія, лишити норму в тому вигляді, в якому 

вона зараз лишається, в якому вона  зафіксована.  

Хто – за? Проти? Утримались? 1 – 1. О'кей.  

244-а тоді. Да, Інна Романівна? Утворення, реорганізація, ліквідація та 

перепрофілювання закладу загальної середньої освіти. Правильно я розумію, да? 

Не наполягаєте? Рухаємось далі. Може ви скажете, на якій зупинитись, щоб ми 

кожну так не бігли?  
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СОВСУН І.Р. 284-а. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 284-а, будь ласка, проскрольте туди. 

 

СОВСУН І.Р. Я перепрошую, 249. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 249. Повертаємось. А тут 247-а, а потім 52-а. Це до якої 

статті? 

 

СОВСУН І.Р. Про… Бо там було десь написано, що в цій правці, що було 

враховано нашу правку щодо того, що ліцей не може мати у своєму складі 

початкову школу та гімназію. Да, просто я не можу зорієнтуватися, де це 

враховано. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Стаття 35. Давайте до неї.  

 

СОВСУН І.Р. А можна прочитати оцю статтю, як вона викладена? 35-а. 

Фінальну версію 35-ї.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це яка поправка?  

 

СОВСУН І.Р. О'кей, питання. Якщо у нас ліцей засновує область, да, яким 

чином тоді за рішенням засновника цей ліцей може забезпечити здобуття базової 

середньої освіти… 

______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Не можна буде.  

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А можна взагалі попросити, оскільки, я пам'ятаю, Юлія 

Миколаївна теж хотіла почути, давайте, от оскільки ми по 35 статті… Любомира 

Степанівна, ви просто тезами основні речі, якою буде мережа після того як от, ну, 

це буде проголосовано. Як це буде, ну, працювати, і як бути тим школам. Бо в нас 

було дуже багато звернень, які просили, ну, скажемо так, для плинності 

освітнього процесу зберегти І-ІІІ ступінь.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Дякую.  
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Дивіться, в цьому законі є передбачено, що початкова школа може бути 

окремо. Початкова школа може бути з гімназією, тоді це школа має назву 

гімназія, вона вміщає, ну, тобто вона охоплює навчання від 1 по 9 клас. Ми 

передбачили існування просто ліцеїв, це старша профільна школа академічного 

спрямування, де можна здобувати освіту на рівні 10-12 класу. Також передбачили 

можливість, як виняток, існування ліцеїв, які передбачають навчання від 5-12 

класу, як виняток. Передбачили існування наукових ліцеїв, де передбачено 

навчання з ІІ-ІІІ ступеня, теперішнього 5-12 класу. Передбачили існування шкіл, 

які охоплюють навчання від 1 по 12 класи. Це стосується шкіл, які працюють за 

міжнародними договорами. Приватним і корпоративним школам ми не 

передбачали вимог, не обмежували їхні вимоги до здобуття освіти на певному 

рівні. Вони можуть працювати в межах І-ІІІ ступенів теперішніх і передбачили, і 

все, напевно.  

Що стосується мережі. Ми маємо на сьогоднішній день пропозиції від 

департаментів освіти з усіх областей в майбутньому по можливій теоретично 

мережі. Після того, як ми напрацюємо концепт, ми практично з виїздом на місце 

будемо розуміти ситуацію з мережею, будемо робити типовий проект ліцею і 

будемо вивчати ту ситуацію. Ми хочемо вийти на мережу старшої профільної 

школи на кінець 2020 року повністю для того, щоб розуміти… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. На бачення мережі, не на створену мережу. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ні, на бачення мережі для того, щоб зрозуміти, які 

капіталовкладення треба цю мережу зробити. Дякую. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. О'кей. Є питання?  

 

ГРИШИНА Ю.М. Конечно.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Будь ласка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Пані Любомира, скажіть, будь ласка, а ви прораховували 

взагалі, як це буде відбуватися. Давайте ще раз я уточню. Тобто у нас передбачена 

можливість або створення І рівень, ІІ рівень разом або ІІ і ІІІ разом? 
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МАНДЗІЙ І.Р. Як виняток.  

 

ГРИШИНА Ю.М. ІІ і ІІІ разом як виняток. Дайте я питання до кінця 

закінчу. Добре? Отже, ми робимо висновок, що у нас не буде, закон не передбачає 

взагалі можливості, коли у нас школа функціонує, коли є одна юридична особа, і 

вони всі від дошкілля до профільної школи. Тільки приватні або корпоративні.  

_______________. (Не чути) 

 

ГРИШИНА Ю.М. Скажімо так, ми стоїмо, як ми обґрунтуємо цю позицію, 

тому що вони, профільні школи у такому випадку не зможуть забезпечити цю 

профільність чи чому? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Тому що школи, які працюють на три рівні, зазвичай не 

можуть, на сьогоднішній день вони працюють за універсальним профілем, вони 

не працюють за профільністю в 10-12 класах, вони працюють за універсальним 

профілем. Крім того, ми передбачаємо, що організація освітнього процесу у 10-12 

класах буде суттєво відрізнятися, вона буде просто іншою від теперішньої 

організації освітнього процесу. У нас є класноурочна система організації роботи, і 

вона не передбачає, ну, ми не можемо до кінця забезпечити, наприклад, 

формування динамічних груп при вивченні окремих  напрямків чи предметів, чи 

предметів за вибором.  

А старші профільні школи ми передбачаємо, що буде, умовно скажемо, 

кількість предметів, яка забезпечує ядро знань, потім буде профіль, а потім буде 

просто вільний вибір учнем тих напрямків, предметів, курсів, які він зможе 

вибирати самостійно. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Як буде, чим визначатися, як може… На підставі 

виконання яких мінімальних  освітніх вимог може відкриватися профільна школа? 

Скільки профілів там, ми передбачали, дискутували, так повинно бути, скільки 

класів? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ми говорили про те, що мінімум, це є 100 дітей, які можуть 

бути на паралелі. Щонайменше чотири профілі мають бути. І ми записували, мені 

здається, що потім  воно було вилучено… (Шум у залі) І положення про ліцей, яке 

ми передбачили.  
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КОЛЕБОШИН С.В. Я, поки колеги шукають, я хотів би додати довідково, 

що якщо аналізувати досвід країн Європи, то в тих освітніх системах, де 12-річка, 

а таких країн в Європі 7, приблизно 50-на-50, відокремлені, і як відокремлені, так 

і спільні. Тобто там чотири країни – по одній системі, і три – по іншій. А спільні 

просто – ну жодної країни нема. Ну в тих, яких 12-річка. (Шум у залі) Якщо 

казати взагалі про всі школи, ну не тільки 12-річка, а там 11-річка і так далі, то 

відокремлених переважна більшість (от шалена просто), 24, спільних – 4. І як 

відокремлені, так і спільні – 9 освітніх систем по Європі. Тобто тут ми не 

вигадуємо якогось роверу, велосипеду і рухаємося просто в тому тренді, який є в 

Європі. Зараз тільки ось цю історію про кількість класів, кількість профілів… 

(Загальна дискусія)  

______________. Ну, концепція автономії закладу загальної і середньої 

освіти… (Шум у залі) Концепція забезпечує доступ освіти територіально, 

архітектурно любою доступності до освіти. Сам заклад загальної середньої освіти 

і концепція педагогічної автономії закладу і освітньої програми, яку заклад обирає 

сам, говорить про те, що гнучко реагувати на потреби суспільства тієї конкретної 

громади, які профілі там потрібні.  

 

СОВСУН І.Р. Я перепрошую, але суспільство сьогодні не хоче вчити 

математику, давайте реагувати, давайте скасуємо математику. Що це за підхід, я 

перепрошую? 

 

_______________. Тобто ви хочете, щоб Закон про загальну середню освіту 

втягнув у себе всі питання, тобто відмінивши фактично автономію закладу 

загальної середньої освіти. 

 

СОВСУН І.Р. Ні, я перепрошую, автономія це у визначенні програми 

навчання, а не у визначенні тому, які профілі забезпечувати. Якщо не буде ніякої 

гарантії, що буде природничий профіль в межах доступності… 

 

_______________. Під профілем ви певно маєте на увазі зараз поглиблене 

вивчення предмету певного, збільшену кількість годин, збільшену кількість 

уроків очевидно?  

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 
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_______________. Під профілем ми маємо на увазі що? Реалізація цього 

профілю, мається на увазі як – по розкладу занять у них буде більше годин 

вочевидь, вони будуть одні предмети вивчати менше, інші більше... 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Можна я сформулюю, є пропозиція Інни Романівни 

щодо того, щоб було зафіксовано тут, що принаймні там один профіль, ну, 

якимось чином там просто сформулювати, потім юристи, принаймні один профіль 

природничо-математичного напряму. Можна так сформулювати, Інна Романівна? 

А потім гармонійний поділ, як це сформувати, формулювання запропонуйте 

якесь. 

 

СОВСУН І.Р. Наша пропозиція була в тому, що просто перелік профілю 

виписати і вписати, що вони всі мають забезпечуватися в ліцеї для того, щоб 

гарантувати, власне, повну доступність. 

 

_______________. Інна Романівна, я… (Не чути) …на кожний предмет свої. 

А, з іншого боку, якщо ми ………….. профілі, то знову ж таки ……………….. . 

Ідея була в тому, що учень сам обирає свій профіль, він бере одну дисципліну, 

іншу, третю і може статися так, що у кожного з них буде власний профіль, а не 5 

профілів, які ми… 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 
 

_______________. Правильно, а якщо учень обрав математику і англійську 

мову – це який профіль? 

 

СОВСУН І.Р. Ради Бога, головне, щоб ліцей був… 

 

_______________. Ні, а який це профіль? 

 

СОВСУН І.Р. Я зараз… я ж, дивіться, це профіль програми, а не профіль 

учня. 

 

_______________. Але ж якщо ми пишемо профіль, ми фіксуємо. І потім 

міністерство має розробляти стандарти, прописувати нормативи, і все це буде 

зацементовано. 

 

СОВСУН І.Р. Але дивіться, треба розрізняти вибір… (Не чути)  
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_______________. Так от треба якраз акцент на предмети, а не на те, що от 

ми зафіксуємо 4 чи 5, чи…  

 

СОВСУН І.Р. Яким чином, як ви запропонуєте це? 

 

_______________. Треба думати. 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути)  
 

_______________. Але не фіксувати конкретні профілі. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так. Да-да-да, Олександр, так. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Інна Романівна, я вибачаюсь. От як приклад просто. Моя 

дитина зараз навчається в технічному ліцеї міста Києва. Там з 91-93-го року вони 

– тільки технічний напрям. Тобто ми їм зараз скажемо і пропонуємо, щоб вони 

включили тепер гуманітарний блок, а у них є обмеженість ресурсів: у них всі 

викладачі – технічного спрямування, у них 2 профілі – математичний і біологія-

хімія Якщо ми скажемо, що ви тепер маєте ще й стати гуманітарними наполовину, 

то вони нас тут просто закидають. От реально, розумієте. 

З однієї сторони, правильно, а, з іншої сторони, є шалені ризики, тому що 

вони нам не подякують за це. Чисто математичні.  

Вони скажуть, ви хочете математику вирішувати, навпаки нам кажете тепер, 

що ми можемо не чотири класи чи вісім створити математичних, а два – 

математичних, два2 – там… 

 

СОВСУН І.Р. Скільки у них зараз класів на паралелі? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Два, здається. 

 

СОВСУН І.Р. Два. А тут пишеться мінімум чотири. От наступних два і… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Ні, правильно. Я проти того, щоб ми писали, що вони 

мають забезпечувати всі профілі. 

 

СОВСУН І.Р. Ні, Саша, при всій повазі, але зараз у таких класах, це там на 

паралелі два класи, да. Ми кажемо, що ліцеї мають бути великі. У великих ліцеях 

буде більше класів на паралелі. Якщо буде більше класів на паралелі, то вони 
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повинні будуть усі класи створювати за певними профілями. Чому би їм не 

створити за іншим профілем?  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Так вони готові… 

 

СОВСУН І.Р. Це ж не зменшення обсягів того, що вони зараз викладають з 

математики. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Вони готові зробити вісім класів математичного профілю, 

взяти з усієї… у них дуже потужна математика. 

 

СОВСУН І.Р. Ні, але вона, вона… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. А тепер ми скажемо, що частину вчителів ви звільняйте, 

бо треба… 

 

СОВСУН І.Р. Ні. Я перепрошую, обсяг класів з математики не зменшиться. 

У них додадуться інші класи. А для того, щоб додати інші класи, їм доведеться 

брати інших вчителів. Це вже будуть не ті самі вчителі. (Шум у залі) А тому що у 

них обсяг, у них кількість вчителів є, які забезпечують поточний навчальний 

процес. Для того, щоби забезпечити більший навчальний процес, їм треба добрати 

інших вчителів. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Дивіться, ми моделюємо…. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Якщо у них сильний фокус математика, то їм краще 

знаходити вчителів, які будуть додатково математику… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Дивіться, якщо ми на сьогоднішній день при такій дискусії, 

де ми зобов'язуємо їх…. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Можуть виключити мікрофон ті, хто не говорять?  

 

МАНДЗІЙ Л.С. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про те, що до 

прикладу технічний чи фізико-математичний ліцей, який не став науковим ліцеєм, 

буде зобов'язаний відкривати гуманітарний профіль, давайте не будемо це 

підривати, бо це неправильно. Вони мають свої традиції, вони мають свої школи, і 
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я вважаю, що фізико-математичний ліцей, так, у нас буде багатопрофільний  

ліцей, де буде чотири профілі окремо, але якщо у нас є, умовно скажемо, 

спеціалізовані профільні школи, давайте ми продовжимо їхню добру традицію і… 

Я думаю, що вони дають і на сьогоднішній день добрий рівень знань. 

 

СОВСУН І.Р. Да, але в кінцевому у нас є добрий рівень знань в окремих 

закладах фізмат-освіти, але якщо раптом хтось забув, 36 відсотків дітей при цьому 

не знає математику. І зараз те, що ви пропонуєте не фіксувати профілі, це ризик 

того, що у нас більшість ліцеїв буде…. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Можна, я поставлю запитання до міністерства. 

Наскільки мені відомо, ту перспективну мережу, яку ви будете затверджувати, 

вона формується таким чином, щоби у разі бажання дитини отримувати 

профільну освіту в будь-якому профілі в нормальній досяжності до нього, 

знаходився ліцей. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ми говоримо про створення багатопрофільних ліцеїв, яких 

буде умовою створення загалом ліцею, буде передбачено в положенні про 

академічний ліцей.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. І ще одне запитання або міркування. По місту я взагалі 

проблем не бачу, із доступністю. Якщо не тут, то там. Ну це нормально. Може є 

сенс розглянути таку можливість, щоби принаймні в сільській місцевості, коли 

формується така мережа, зафіксувати все ж таки норму, щоби були гармонійно 

представлені класи різних профілів, в тому числі і природничо-математичний. 

Саме по сільській місцевості. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Так, в Положенні про ліцей ми передбачали, це 

передбачали. (Шум у залі) Положення – це нормативний документ, який… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, такий самий, як норма закону.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Кабінету Міністрів. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Законодавство це. Це елемент законодавства теж. Ну, 

положення. Ну, да.  
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СОВСУН І.Р. Да, але воно значно легше змінюється. Якщо раптом 

закінчилися гроші і немає можливості відкривати нові фізматкласи. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Але положення дозволяє враховувати багато особливостей. 

І друге питання, воно може бути більш дієвим. Дякую.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я пропоную все ж таки членам комітету визначатися. 

Оскільки ми чуємо один одного, але ми не доходимо до компромісу, тому 

пропоную визначатися.  

Хто за те, щоб лишити норму щодо ліцеїв в такому вигляді, як воно 

зафіксовано зараз про 50 тисяч міста і про … 

 

СОВСУН І.Р. Це не про 50 тисяч, це про профільність. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Про профільність. Ну, я просто… Воно там записано 

так. Про профільність, про принаймні чотири профілі на паралелі і чотири класи 

на паралелі. Будь ласка, прошу визначатись. 

Проти? Утримався? 1 – 1.  

О'кей. Рухаємося далі. 280… Інна Романівна, ви казали, 281-а чи яка?  

 

СОВСУН І.Р. Розумієте, коли в селі у дітей не буде фізматшколи… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Правка. Інна Романівна, будь ласка, аргументацію 

або… 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 6, 15 і паритет. (Шум у залі) Як засновник. Ну, да. Їм 

делеговані повноваження по…  

_______________. Вони виконують делеговані повноваження на рівні 

районів як виконавчі органи районних рад на сьогоднішній день. Засновниками… 

Такі повноваження їм, може, колись були би і делеговані, зараз це не буває. 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути)  

_______________. Зараз система, ну, як би, ми намагалися збалансувати 

представництво різних, так скажемо, назвемо їх стейкхолдерами або 
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заінтересованих сторін в конкурсній комісії якомога менше в тому, щоб вони були 

заангажовані чи займали односторонню позицію в даному випадку. Як ви бачите, 

там представники засновника, це фактично місцеве самоврядування. Це 

представники державної служби на рівні Державної служби якості освіти. Але ми 

чудово розуміємо, що Державна служба якості освіти і територіальні органи якої, 

скажімо так, обмежені кадрово до певної міри до існування місцевих 

адміністрацій державних, скажемо так, будуть звертатися до них, працювати з 

ними. І представництво державних службовців до конституційної реформи, поки 

існують місцеві державні адміністрації, до сфери їхніх повноважень контроль за 

дотриманням законодавства у сфері освіти певною мірою зберігається як єдність 

державної політики в системі виконавчої влади.  

І третя у нас категорія – інститути громадянського суспільства. Ну, як ви 

бачите, самоврядування, державна служба і інститути громадянського 

суспільства.  

 

СОВСУН І.Р. Окремо звертаю увагу, що тут відсутні педагогічні колективи, 

але чомусь присутня держава.  

 

________________. Вони там є. 

 

СОВСУН І.Р. Ми говоримо про автономію закладів освіти, але при цьому 

ми… 

 

________________. Педагогічні колективи як окремо взята структурна 

одиниця –  одна з найбільш заангажованих, скажемо так, груп, яка могла би бути 

в конкурсній комісії. Тому що… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я зауважу, що в поправці, яку ви запропонували, теж 

нема представників педагогічних колективів, Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Так, ну, ніхто не ідеальний. 

 

________________. Але інститути громадянського суспільства у нас, як ви 

бачите, в дужках керує і говорять про професійні об’єднання педагогічних 

працівників. Наприклад… 
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КОЛЕБОШИН С.В. Давайте все ж таки визначатися, бо позиції зрозумілі. Є 

пропозиція лишити в тому вигляді, в якому зараз ця норма. І лишити 

представництва в тому числі і органів управління освітою, умовно назвемо їх так. 

Тим більше, що ми розуміємо, що по мірі проходження… 

 

СОВСУН І.Р. А можна 316-у? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Децентралізації, це все одно будуть одні і ті ж особи, і 

засновники, і… Ну, ОТГ, районо, яке в ОТГ, умовно кажучи. Відділ освіти я маю 

на увазі.  

 

СОВСУН І.Р. (Не чути)   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, ЦЯО, да, Центр якості, а він і так є там. А що? 

 

СОВСУН І.Р. Ні, додатково. Хто в Харкові буде брати участь у виборі 

директора школи? 

 

_______________. Представник міської ради, представник ЦЯО і… 

 

СОВСУН І.Р.  Ні-ні, а від держави? 

 

_______________. ЦЯО. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Володимир же казав, що якщо… просто не всюди 

система ЦЯО зможе забезпечити, особливо у віддалених районах 

представництво… да, або державної адміністрації. Бо інакше у нас будуть 

паралізовані… А без ЦЯО туди не можна робити ці конкурси. 

 

СОВСУН І.Р. А чому не лишити просто ЦЯО? Навіщо місцева державна 

адміністрація? 

_______________. (Не чути)   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так само, як за 1 рік, за 1-2 роки ця система запрацює і 

створиться, так само і за 1-2 роки і децентралізація… І просто це буде 

декларативна така історія. Тому я пропоную лишити в такому вигляді. Хто – за? 

Хто – проти? Утримався? Дякую.  

Рухаємося далі. Яка поправка, Інна Романівна? 300… ви казали? 380 якась? 
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СОВСУН І.Р. 77-а. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 377, будь ласка.  

Абзац 3 частини третьої статті 48, стаття 46 тексту законопроекту. Тобто це 

стаття 46. Ні? А яка тоді? 

 

СОВСУН І.Р. Про вибірковість дисциплін. Де тут… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Який це номер? Це про структуру базового навчального 

плану. 363-я. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  363. 

 

СОВСУН І.Р. Що ми пропонували, це зафіксувати якусь вибірковість 

дисциплін для дітей, якісь мінімальні показники вибірковості.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Щоб діти обирали чи заклади зараз. А, заклад. 

Навчальний план закладу. То там не діти. Ні, це базовий навчальний план 

профільної середньої освіти передбачає наступний поділ навчального 

навантаження учнів, там 30, 40, 30. Тобто це не діти.  

 

СОВСУН І.Р.  Це про структуру ліцеїв. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 885. Опис вимог до результатів навчання учнів має 

ґрунтуватися… Наступний, шостий? Держстандарти повинні… А, загальний 

обсяг навчального навантаження учнів розподіляється між роками навчання, 

освітніми галузями, обов'язковими та вибірковими освітніми компонентами. Ну, 

так, Інна Романівна пропонує зафіксувати 30, 40, 30. Базові предмети, профільні 

та вибіркові.  

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я теж згодний. 

_______________. Ще декілька технічних… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Там є люфт, там нормальна вилка є в цьому стандарті. 

Там можна з цим працювати. Ну, чесно. 
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_______________. Технічна правка базового навчального плану ми тоді 

домовились, що ми від нього відмовляємось.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, це техніко-юридичні… 

 

_______________. І базових предметів, і вибіркових предметів поняття в 

цьому законі також немає. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Тобто ми на рівні закону не фіксуємо відсоток предметів, які 

учні можуть обирати самі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Чому учні? Навчальний план. Там же не написано, що 

учні обирають. У вашому формулюванні… 

 

СОВСУН І.Р. Я заплуталася у номерах правок. Знайдіть мені, де є та правка 

про вибірковість дисциплін, бо у мене інша таблиця. 

 

_______________.  (Не чути)   

 

КОЛЕБОШИН С.В. А давайте, якщо ви не проти, ми до низу дійдемо, бо ми 

от так от, а потім повернемося. Бо ми все одно, я пам’ятаю ще про тривалість 

навчального року, і до 12 статті повернемось. Давайте тоді далі рухатись. Тут ми в 

цьому вигляді… 

 

СОВСУН І.Р. Сертифікація, ну, я понимаю, що ви не підтримаєте.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Обов’язковість? Ну будемо голосувати чи ні? Якщо в 

неї прохідність є, можемо подискутувати, але ми дискутували досить багато. Я 

думаю, що позиція підкомітету була добровільність.  

 

СОВСУН І.Р. 446-а. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  446.  

 

СОВСУН І.Р. Але я не знаю, в мене, здається, інша нумерація правок. Про 

гарантію закупівлі навчального обладнання за кошти держбюджету.  
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_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні, там буквально вчора чи сьогодні прийшов лист від 

Євгена Васильовича, там виокремлені якраз поправки "Голосу". От ми по ньому 

зараз рухаємося. У нас має бути у всіх на пошті він. Ну да, в мене… 

 

СОВСУН І.Р. Про закупівлю навчального обладнання давайте.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Давайте.  

446-а. Я пам’ятаю теж, да, я номер не пам’ятаю.  

 

СОВСУН І.Р. Оце, забезпечення… Забезпечення навчальним обладнанням 

за кошти державного бюджету.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Можуть спрямовуватись на підвищення кваліфікації 

педпрацівників, забезпечення учнів та педпрацівників підручниками, посібниками 

навчальним обладнанням, засобами навчання та на інші цілі, визначені 

законодавством. Ви пропонуєте додати… 

 

СОВСУН І.Р. Ми говоримо про те, що на сьогодні у нас забезпечення 

матеріальне шкіл перекинули на місцеве бюджети. І на сьогодні, якщо в 

місцевому бюджеті є гроші, вони закуплять в клас біологія. Якщо грошей немає, 

то клас біології не закуплять. Зрештою з цією версією закону просто не відкриють 

цей клас, ось. Але наша пропозиція така, що все, що стосується обов'язкового 

виконання навчального плану, має гарантуватися з боку держави. Що, якщо не… 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Яким чином має бути записано? 

 

СОВСУН І.Р. У нас була правка, що… 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  437, там так не написано. 

 

СОВСУН І.Р. Є. 

_______________. (Не чути)   

 

СОВСУН І.Р. От: забезпечення навчальним обладнанням, необхідним для 

реалізації державних стандартів так само, як і підручниками… Да, це пояснення. 
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КОЛЕБОШИН С.В. Ні, це не текст. 

 

_______________. (Не чути)   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, я пам'ятаю. До речі, ми, коли на робочій групі, ми 

там вперлися, що ми не зрозуміли, про що йдеться. 

 

СОВСУН І.Р. О'кей. Зміст зрозуміли, да, що йдеться про те, щоб записати, 

що ті податки, які пов'язані із закупівлею обладнання, яке є необхідним для 

виконання базового стандарту, має закуповуватися за кошти державного 

бюджету. 

 

_______________. Я, може, як я зрозумів, ви хочете, щоб кошти освітньої 

субвенції спрямовувались на закупівлі навчальних… 

 

СОВСУН І.Р. Це може окремо, це може бути окрема програма, як завгодно. 

Але важливо те, що це не має залежати від спроможності місцевої громади 

закупити обладнання. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Так а на сьогодні це теж дозволяється абсолютно. 

 

СОВСУН І.Р. Дозволяється, але нема зобов'язальної норми. І тому 

державний бюджет не фінансує закупівлю обладнання для шкіл. 

 

_______________. Ну, можливо, в частину третю. 

 

СОВСУН І.Р. Бо тут написано, що можуть… ага, отут. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Фінансування, забезпечення, виготовлення, поширення, 

зберігання та доставка до основних закладів освіти ……… Головного управління 

у сфері освіти підручниками, у тому числі електронними, з навчальних предметів 

інтегрованих курсів, відповідно до освітньої галузі… 

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, от сюди треба додати  і навчальними… 

 

_______________. Ми обговорювали, наскільки пам’ятаю, цю правку. Як я 

зараз пригадую, то фактично мова йде про зворотній бік цього процесу – це 

централізація закупівель обладнання, іншими словами.  
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СОВСУН І.Р. Так що, контроль за вибором директора школи можна 

централізувати, а закупівлю обладнання неможна, да?  

 

________________. Ну, ми теж так вважаємо. Тому що зараз тут вся стаття 

іде про підручники, які закуповуються централізовано. Оце тому частина третя. 

Як тільки схема підручників пошириться на інше навчальне обладнання, це 

означає… 

 

СОВСУН І.Р. То у дітей в селі буде обладнання.  

 

________________. Це означає, що держава централізовано мусить закупати 

парти і розвозити їх потягами по сільським школах і автобусами. Це один момент. 

Я розумію про те, що ви говорите, про те, що кошти державного бюджету 

мають спрямовуватись на закупівлю навчального обладнання.   

 

СОВСУН І.Р. Держава має гарантувати це. 

 

________________. Да, ну, держава, коли вона щось купує, надає гроші у 

вигляді субвенцій або якогось іншого трансферту на місця, визначаючи те, що 

треба купити місцевим бюджетам, вона закуповує це централізовано через 

тендерні закупівлі. Це історія з підручниками. В інших варіантах освітня 

субвенція йде на заробітну плату, інші кошти, нерозподілені залишки чи просто 

залишки субвенцій потім ідуть, спускаються через бюджетні програми на 

обладнання, на кабінети і на все інше. Це узгоджується з нормами чинного 

бюджетного законодавства. Боюся, інших механізмів на сьогоднішній день… 

Навіть якщо ми щось запишемо не те, що відповідатиме бюджетному 

законодавству, в Закон "Про загальну середню освіту", в частині бюджетного 

законодавства воно просто діяти не буде і норма залишиться декларативною.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я б ще додав наступне. Держава гарантує освіту, 

дійсно. І вона гарантує в цьому сенсі через делегування повноважень по 

забезпеченню закладів освіти об’єднаним громадам, які є складовою частиною 

цієї держави. Якщо ми хронічно не будемо довіряти тим самим ОТГ, я бачу нашу 

місію в тому, щоби до всіх ОТГ донести те, що ОТГ – це не тільки можливості, а й 

відповідальність. Я не розумію, якщо ми навіть цю норму зараз зафіксуємо, як це 

буде держава робити, забезпечення там всіма меблями і так далі, і так далі.  
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СОВСУН І.Р. Не про меблі йдеться, йдеться про обладнання. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, про обладнання, окей, про обладнання. Ну слово 

"обладнання" воно теж, стул – це теж обладнання. Да? 

 

СОВСУН І.Р. Ні, це меблі.  

 

________________. А може це прописати як для певних кабінетів.  

 

СОВСУН І.Р. Для кабінетів.  
 

________________. Але єдину норму, яку потім можна проконтролювати. 

Але якщо стоїть питання недовіри до роботи…  

 

_______________.  (Не чути)  

 

СОВСУН І.Р. Ні, питання в тому, чи всі ОТГ спроможні забезпечити 

виконання.  

_______________. Спроможні забезпечити, а держава спроможна 

проконтролювати.  

 

ГРИШИНА Ю.М.  Тобто в якій мірі вони спроможні…  

 

СОВСУН І.Р. В якій мірі. І у нас будуть діти, в яких буде краще 

забезпечені…   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Олександр, будь ласка.  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Інна Романівна, дивіться, я боюся, тут може бути у нас 

зворотний бік медалей, тому що у нас така ситуація трапилася з інститутами 

післядипломної освіти, коли ми з благими намірами в Законі "Про освіту" 

написали, що у нас кошти на підвищення кваліфікації вчителів ідуть з державного 

бюджету, а в результаті це сталося так, що тепер місцева влада сказала, що, о'кей, 

ми тоді не фінансуємо місцеві і ППО. І у нас пішли серйозні проблеми з цим. Ну, 

серйозно. Бо в законі написано, що підвищення кваліфікації вчителі фінансується 

з держбюджету. Красота. Ми можемо не фінансувати. Тут те ж саме, як тільки ми 

напишемо, що тільки з державного бюджету і держава на себе бере цей обов'язок 

через закон, місцева влада зразу ж умиє руки.  
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Тому ми залишаємо, дивіться, тому ми залишаємо, що для держави ми 

залишаємо право і можливість через бюджетні трансферти це робити, 

фінансувати. Якщо у нас є кошти, і Мінфін нам дає нам ці кошти, як було в 

минулому, позаминулому роках, ми це будемо підтримувати, особливо 

територіальні громади, які не спроможні з різних обставин. А інші, будь ласка, 

хай фінансують, це їхній прямий обов'язок. Тим більше зі сторони Києва ми 

ніколи не можемо до кінця знати, яке обладнання в конкретній школі є, а якого 

немає. Почнуться зловживання.  

 

СОВСУН І.Р. Я можу легко сказати, що в більшості шкіл немає ніякого 

обладнання. При тому, що зараз місцеві органи влади зобов'язані їх забезпечити.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Інна Романівна, ну, не зовсім.  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Ну, ми ж багато придбали в минулому році, в цьому році.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дивіться, я от згоден з Олександром. Це будемо 

культивувати отаке ОТГешний патерналізм по відношенню до держави. Це сто 

відсотків це загроза. Тому у держави є можливість це робити, вона лишає за 

собою цю можливість це робити.  

Я пропоную визначатися. Хто за те, щоб лишити цю норму в тому вигляді, в 

якому вона зараз в правому стовпчику документа, який ми бачимо?  

(Загальна дискусія)  

_______________. Рішення Конституційного Суду на виконання 

Конституції України щодо безоплатності і освіти в частині… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Дивіться, по підручникам ми просто розглянемо 

можливість, і, можливо, ми з часом теж запропонуємо модель, яким чином можна 

це … 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Особливо, коли електронно будуть… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Там є багато проблем. І те, що кожного року міністерство 

вигрібає за це все, то це неправильно. Ми над цим думаємо. 

_______________. Тут ще історія те, що… 
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КОЛЕБОШИН С.В. Я думаю, що ви точно знаєте, що ….. щоб віддати 

нам… 

_______________. Що підручники були колись платні в історії України, 

історія така була. Тому рішення Конституційного Суду за зверненням депутатів в 

певний час 2004 року спричинені цією ситуацією. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тому все ж таки… 

 

ВОРОНОВ В.А. Відповідно до законів України розвиток і утримання 

матеріально-технічної бази закладу освіти, який  включає в себе і обладнання,  

належить до повноважень засновника. І Олександр абсолютно правильно сказав, 

якщо ми почнемо це повноваження розмивати, нічого хорошого з цього не вийде.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Все, Володимир, я на голосування ставлю, щоб 

визначатися. Хто за те, щоби лишити в тому вигляді, в якому воно зараз в 

третьому абзаці стовпчика правого. Тобто держава може це робити, але обов'язок 

це засновників. Будь ласка, прошу визначатися. Проти? Утримався? Дякую.  

Рухаємося далі. Інна Романівна, який там номер буде? 

Ми повертаємось тоді до двох речей. Перша річ – це тривалість навчального 

року. Ми домовлялися, що колеги з міністерства запропонують редакцію.  Чи всі 

отримали лист від МОНу? Євген Васильович всім, розсилав, здається. Щодо 

порівняльного аналізу тривалості навчального року і обсягу навантаження. Там, 

дійсно, якщо подивитися, ми можемо побачити, що, якщо я не помиляюсь, 151 

навчальний день в Україні на відміну від переважно… Якщо можна, це можна 

вивести навіть на екран. Чи всі бачили? Є сенс розповідати? Але у нас 

перенавантажений саме навчальний план. Тобто сумарно… Давайте ще раз. 

Сумарно кількість годин сумарна плюс-мінус однакова. Більше того, в тій самій 

Естонії, яка 8 місце зайняла, навіть на тисячу годин менше. Але у нас 

непропорційно розподілено воно, скажемо так, у порівнянні із середнім. Ну, десь 

от так от. О'кей. Кому? Любомира, вам, да? Чи… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ми хочемо залишити ту правку, таку, яку ми вивели і 

напрацювали. Ми хочемо перенести кількість… Обрахунок робити все ж таки не 

в кількості навчальних місць, а в кількості годин. Ці години будуть передбачені у 
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освітній програмі. І в стандарті це буде… Тому ми хочемо залишити так як є в 

діючій програмі, не впроваджувати поняття кількості навчальних днів. Ми 

розуміємо, що так кількість навчальних днів, за аналізом, вона є найменшою, але 

перевести це в години з огляду на те, що можливо в зміні системи оплати праці в 

нас буде теж прив’язка до годин. (Загальна дискусія) 

_______________. Зараз оце написано з 1 вересня по 1 липня 171 

навчальний день, оце. З 1 вересня по 1 липня робочих навчальних днів, робочих, 

навчальних – називаємо їх як хочемо, це 171. 151 – це якщо не рахувати червень. 

То якщо додати ще червень, то вийде 171. Якщо дати ще липень, то у нас, от тоді 

ми вийдемо фактично на 191 навчальний день.  

________________. Дивіться, ми зараз насправді дуже уважно досліджуємо 

все, що ми маємо за результатами PISA, і дуже багато різних цікавих матеріалів і 

фактів. Але, от якщо ми беремо країни ОЕСР показник, середній показник 185 

навчальних годин на рік… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Навчальних днів.  

________________. Навчальних днів. Чому ми тоді маємо написати 193. Ну, 

воно не обґрунтовано, ми не можемо обґрунтувати до кінця.  

Далі. Наприклад, в Естонії, яка зайняла четверте місце, 172 години.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Але в них суттєво слабше навантаження, щільність. 

________________. Але якщо ми дивимося кількість годин до 15 років, то у 

нас виходить на тисячу годин більше, ніж… 

 

СОВСУН І.Р.  Да, і за менший навчальний рік.  

________________. Правильно. Ми зараз розуміємо, що дійсно у нас учні 

перенавантажені протягом навчального тижня. За рахунок цього вони по кількості 

навчальних годин до 15 років, вони навіть більше отримують ніж в Естонії, в 

Кореї, в Польщі, Фінляндії, на ті країни, які ми орієнтуємося теж в освітній 

політиці. Але при цьому, якщо подивитися уважно національний звіт по PISA, там 

написано, що набагато більше впливає не кількість годин на навчальні результати, 

а впливає соціально-економічний стан, впливає ефективність використання часу, 

в тому числі і дисципліна учнів, впливає тип закладу освіти. Тобто через те, що 

ми 193 дні поставимо, ми нічого не вирішимо. 
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КОЛЕБОШИН С.В. Я згодний. 

_______________. Це проблема набагато гірша і глибша. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дивіться, ми констатуємо, що, о'кей, кількість годин у 

нас однакова, але це є проблема, що у нас перевантаження, навантаження 

протягом тижня. Якщо на рівні там програми і так далі МОН розвантажить це, то 

як ми збережемо, приблизно, ту ж саму кількість навчальних годин? Тільки за 

рахунок збільшення, о'кей, логічно, да, тому чому б не зафіксувати це збільшення 

фактично зараз, я не знаю, там у вигляді тижнів навчальних? Я розмірковую, я 

зараз не кажу пропозицію, я хочу, щоб ми подискутували все ж таки. Бо проблема 

з дисципліною і із запізненнями, в тому числі, що і програма перенавантажена, і 

дітям, їх просто "рубить", як то кажуть, і їм не цікаво там знаходитися. Тому тут я, 

в принципі, на позиціях згоден з Інною. Не на рахунок 193, а на рахунок того, що 

це проблема, яку все ж таки якось треба врегулювати.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Я думаю, що ми це будемо врегульовувати, власне, на рівні 

освітньої програми. Якщо ви хочете передбачити кількість тижнів у законі, тоді 

прописуйте…  

_______________. У нас у державних стандартах написано, що у них там 

має бути кількість годин для певного рівня. Наприклад, якщо 193 години можливо 

і нормально для базової школи чи для старшої школи, то чи буде це нормально 

для початкової школи? У нас місцева влада, наприклад, категорично заперечувала 

таку норму, стверджуючи, що, каже, ви уявляєте, як діти будуть у червні сидіти у 

наших класах в Києві?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, це теж проблема, це так, да. 

_______________. Дивіться, ми просто реально зараз, ми проблему не 

вирішимо, а те, що буде серйозний скандал, ну, буде. І я не знаю, чи ми 

досягнемо… Тут треба просто заглиблюватися і сідати разом думати над тим, 

якими інструментами конкретними вирішувати проблему, в тому числі і з 

математикою.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Зрозуміло, що проблеми з математикою ми цим 

законом не… (Шум у залі) В тому числі. Мені важко… закон про 36 відсотків…  
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ВОРОНОВ В.А. Розумієте, в чому небезпека абсолютних цифр в законі. 

193… 

 СОВСУН І.Р. А розумієте, в чому небезпека у відсутності абсолютних 

чисел в законі? 

 

ВОРОНОВ В.А. Тоді треба облікувати, обліковувати 191-у, 192-у… 

 

СОВСУН І.Р. Почекай, Володимир, ми вже мали цю дискусію, я 

перепрошую. У нас було рішення комітету про те, щоб прописати це в якомусь 

вигляді. Зараз я не чую пропозиції від міністерства, як це прописати окрім як 

залишити так, як є. Залишити так, як є, о'кей, хорошо. Це ваше рішення, це 

фінальне рішення? Яка думка комітету? Я розумію, що рішення комітету було 

іншим минулого разу. Рішення комітету було доручити міністерству 

запропонувати якусь пропозицію, прописати це у вигляді тижнів, прописати, що 

при цьому карантин не  рахується, якщо раптом відбувся, чи ще щось таке. Зараз 

ми чому  повторюємо ту дискусію, яка вже була. Ми всі розуміємо, що у нас 

закороткий навчальний рік. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Зараз. Я би так все ж таки радикально не казав, бо ця 

думка міністерства, те, що вони наполягають на своїй позиції, ґрунтуються на тих 

дослідженнях, які ми зараз маємо, які на той момент у міністерства під руками не 

були. Я б так радикально не казав.   

У мене є наступна пропозиція. Ми маємо визначатися, яка думка комітету, 

ми зараз визначимось в спосіб голосування. Але до цього я хотів спитати 

міністерство, ви кажете про те, що ця програма, ці стандарти і так далі 

розробляються. Надайте якісь терміни, якісь дедлайни і так далі, коли ми будемо 

розуміти, що ми цю проблему владнали в інший спосіб ніж кількість днів.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Державний стандарт базової освіти ми передбачаємо 

прийняти до 1 червня. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Наскільки я там  пам'ятаю, там базовий, да? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Да, базовий. 
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КОЛЕБОШИН С.В.  Фактично оновили роботу, робочу групу, склад. Бо той, 

який був напрацьований, він не є задовільним, так? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Тобто ми… цей процес у нас має бути закінчений до 1 

червня.  

 

СОВСУН І.Р. Я перепрошую. Структура стандарту передбачає кількість 

годин. Вона передбачає кількість тижнів навчальних? 

Да, і коли ми тоді… Ми розуміємо, що будь-яку кількість годин, яку буде  

записано в стандарт, можна впихнути в будь-яку кількість тижнів. Ми не можемо  

лишити…  

______________. Є такий інструмент, як граничне навантаження учня. 

Насправді, граничне навантаження, тижневе граничне навантаження учня – це той 

реальний інструмент, який  би мав би вирішити проблему того, що наші діти 

перевантажні протягом тижня. Це, наскільки я пам'ятаю, це СанПіНи. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. СанПіНи?  

 

______________. Да, так звані СанПіНи.  

 

СОВСУН І.Р. І вони сьогодні працюють і у нас є оце  навантаження, яке є. 

 

______________. От тому це треба переглядати для того, щоби вирівняти цю 

ситуацію. 

 

СОВСУН І.Р. Це ми зараз посилаємося на купу документів, які можна 

переглянути на рівні підзаконки. В чому проблема зараз  це на рівні закону 

вирішити цю проблему? 

 

______________. Інно Романівно, просто написати про навчальні тижні, ми 

дискутували в міністерстві над цим. Розумієте? А якщо в тижні з об'єктивних 

причин три робочих дні, це тиждень чи не тиждень? А якщо один робочий день?  

 

СОВСУН І.Р. О'кей. А як ви це запишете в підзаконці?  

 

______________.  Ну, тому найкраще регулювати це в годинах, при цьому 

обмежуючи…  
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СОВСУН І.Р. От! І тоді ми на рішаємо проблему тривалості навчального 

року взагалі. 

 

______________. При цьому обмежуючи  тижневе навантаження учнів, 

денне навантаження учнів і працюючи з багатьма іншими проблемами, які у нас…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так, о'кей. Колеги, позиції зрозумілі. У нас на сьогодні, 

на зараз є дві норми: одна норма – лишити так, як є; інша норма – це поправка, 

яка… перше речення частини третьої статті 10 доповнити словами та цифрами "і 

триває не менше  193 навчальних днів". (Загальна дискусія)  

У мене є пропозиція визначитися  зараз так чи інакше. Якщо цей  

законопроект буде стояти і це, дійсно, такий камінь зіткнення… він буде стояти, 

це до Сергія Віталійовича запитання фактично, на перший тиждень січня, то ми 

можемо окремо, як ми по 2299, по цьому моменту зібрати оперативно і там 

протягом 10-15 хвилин там  прийняти те чи інше рішення, якщо ми напрацюємо, 

давайте тоді, якщо визначився з цією редакцією, може ви запропонуєте, може ще 

хтось з колег, запропонуємо іншу норму і переголосуємо саме цю норму. Зараз 

давайте визначимося, чи лишаємо ми в тій редакції, яка…  Тобто ставлю на 

голосування залишити… А, тільки, да, запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто думаю… запитання вроді було, да.  

Дивіться, по-перше, у нас буде точно комітет. Шановні колеги, до речі, 

помітьте собі, у точно буде засідання комітету, здається, 13 числа. Понеділок, да, 

13-е? От 13 числа, в понеділок, у нас після Погоджувальної ради на другу годину 

буде засідання комітету. Воно буде стосуватися законопроекту 0898 по науці, 

який у нас стояв оці всі тижні в порядку денному і постійно переносився. І зараз 

він теж буде перенесений, я не знаю там, чи на перший пленарний тиждень, чи 

там потім на другий – неважливо, але там є два питання, які нам треба вирішити 

по одній правці, що стосується сумісництва – не сумісництва. Там є зауваження 

Головного юридичного управління, і воно дуже слушне. 

І другий момент: у нас у тому законі через те, що ми його доопрацьовували 

на початку нашої сесії, да, нашої каденції, ми прописали, що ми очікували, що ми 

його приймемо наприкінці осені, і він запрацює з 1 січня. Тому там стоять 

граничні терміни і для Кабінету Міністрів на 1 січня. Тому є необхідність 
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перенести принаймні граничні терміни, да, в "Прикінцевих положеннях" там 

принаймні на три місяці. 

І тому я не бачу проблеми, якщо ми сформулюємо і зробимо нормальне 

формулювання, зробити так, як ми зробили із законопроектом 2299. У нас 

зміниться аж там декілька строчок, да, я не бачу в цьому проблеми, да, можемо 

розглянути 13 числа. Це, якщо відповідати на запитання. 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це понеділок? Я правильно… Да.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді я пропоную голосувати. 

Ставлю на голосування питання щодо того, що формулювання буде в 

такому вигляді, як зараз воно в правому стовпчику: освітні процеси, заходи 

загальної середньої освіти організовуються в межах навчального року, що 

розпочинається 1 вересня, закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 

1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за 

ним робочий день. Розуміючи, що ми можемо повернутися до цього питання в 

понеділок 13 січня. Хто – за? А? Ні, ми маємо сьогодні по закону закінчити. 

Проти? Утримався? Все. 

Я пропоную всім учасникам дискусії запропонувати на 13 січня той чи 

інший варіант.  

І останнє. Це стаття 12 чи 14, те, що ми сьогодні почали дискутувати, я 

запропонував повернутися в кінці. Останнє.  

Інна, ви не пам'ятаєте? 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 107-а правка.  

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Але 30, 40, 30, те, що… Да,  все, згадав.  

Лунає в тій редакції, яку врахувала робоча група.  

 

______________. (Не чути) 
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КОЛЕБОШИН С.В. Учнів або батьків, да?  

 

______________. Початкова освіта – не менше 10 відсотків, базова – 15 

відсотків… (Загальна дискусія) 
 

_______________. Інна Романівна, ми це передбачаємо, що на рівні 

стандарту буде чітко записано… Що? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А якщо воно так, ну, стандарт – то він стандарт.  

 

______________. Ну, звичайно. Коли люди, які будуть писати стандарт, 

вони визначать, скільки можна збалансувати, скільки годин кинути на варіативку.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Зараз скільки –  30?  

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Варіант і варіативка в навчальних планах.  

 

______________. Ні, ну, там є одна, дві години, там залежно від рівня, я 

точно не знаю, в навчальному плані це передбачено. Але вибірковість там 

мінімальна і звичайно ми… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, зараз да, ну, про академічну якусь там… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ні, якщо ми говоримо про, ну, умовно скажемо, стандарт, 

концепт, старшої профільної школи, то ми… ну, принаймні серед вас є двоє тих 

людей, які будуть працювати з цим документом і напрацьовувати. Ми 

передбачаємо там, власне, вибірковий повністю, третій блок вибірковий, який 

залишається за вибором учнів. Ми таку будемо концепцію розписувати в… 

 

______________. А скільки це у відсотках буде? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Скільки це буде у відсотках, 30, 20, 10, 40, не можу сказати.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, мені теж, ну, маючи там скромний досвід, але все ж 

таки маючи, важко сказати, скільки має бути відсотків.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я чесно, ну, я розумію аргументацію, я реально не 

можу ………, чому 30, чому не 25. Ну, я, правда, мені нема від чого 

відштовхуватись.  

______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Я це хочу зробити, тому що це потім буде проігноровано. 

Навіть зараз для вищої освіти це зафіксовано і це все рівно не виконується.  

 

______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Воно записано мінімум 25 відсотків. В чому проблема це 

реалізувати? Я не бачу проблеми це реалізувати. Чому в Законі "Про вищу освіту" 

ми це фіксуємо, а в Законі "Про середню освіту" ми це боїмося зафіксувати? Я не 

кажу, о'кей, 30 може бути багато, але мінімум 15, ми можемо погодитися, що 

мінімум 15 вони можуть обирати?  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Мінімум 15 відсотків, ще раз, чого?  

 

_______________. (Не чути)  

 

СОВСУН І.Р.  В курсі.  

 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. О'кей. Давайте визначатись, колеги. Визначатись або 

ми підтримуємо пропозицію Інні Романівни щодо того, щоб зафіксувати відсоток 

для старшої профільної школи на рівні… відсоток, тут є питання від чого… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Покажіть ще раз редакцію, яка зараз узгоджена робочою 

групою.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Праворуч там.  

Предмет "Фізика", курс "Критичне мислення", припустимо.  

З глосарію це десь. А в Законі "Про освіту"? 

_______________.  (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  І ніколи не було?  

_______________. (Не чути) 
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КОЛЕБОШИН С.В. Тобто воно якось за згодою сторін? Мені здається, що 

ми… 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Може є, дійсно, сенс?  

Я якраз хотів запропонувати, і Сергій Віталійович теж, може є сенс в 

глосарію все ж таки дати визначення? Як ви вважаєте? Пан ….….. як ви вважаєте?  

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тоді ми просто фактично там два рази назвали одне 

і те ж саме,  нічого від цього поганого не буде, якщо ми так лишимо. А чому?  

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, ми інтуїтивно всі розуміємо. Я розумію. 

 

_______________. (Не чути)  

(Загальна дискусія) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Або навчальних предметів чи інтегрованих курсів, або 

курсів за вибором.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто не було взагалі компоненту "за вибором". 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Давайте так, по-іншому скажемо, де зараз кінцева 

редакція, яка пропонується, закладена можливість обирати учнями або в старшій 

профільній школі, про те, про що казали, собі навантаження. Так сформулюю.   

 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Індивідуально-освітня траєкторія, да 14 стаття, через 

індивідуальний навчальний план, через те, що він по-іншому здобуває освіту, він 

ходить на інші предмети і так далі, і тому подібне, обираючи те, не обираючи 

інше. Це можливо бути шляхом вирішення, щоб ми не мали 30 фактично 

індивідуальних траєкторій або індивідуальних навчальних планів.  
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Я розумію, що ситуація, коли є там чотири класи чи п'ять, де читаються 

дисципліни, і учні на них ходять, або не ходять, обирають, або не обирають, це 

дуже класно. Але чи зможемо ми це зараз реалізувати в умовах "Сучасної 

української школи"?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я пропоную піти… Колеги, я пропоную піти наступним 

шляхом. Ми маємо зараз зафіксувати ту, чи іншу точку зору для того, щоб 

перейти до голосування. Але, оскільки ми розуміємо, що тут є, дійсно, така хитка 

ситуація, то давайте… Колеги з міністерства. 

_______________. (Не чути)  

_______________. 234? 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Ви ризикуєте.  

_______________. Ось, 234  позиція. 

_______________. (Не чути)  

_______________. А, ну, да, це як форма організації вивчення окремих 

предметів.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді давайте так, слухайте, я ставлю так само, як в 

попередній ситуації. Я ставлю на голосування те, щоб ми залишили в тій редакції, 

яка напрацьована робочою групою. Якщо до 13 січня до комітету з'являться інші 

пропозиції або буде зрозуміло, як бути з цими відсотками, то той, в кого вони 

з'являться, її і запропонують. 

Хто за те, щоб залишити в тій редакції, яка напрацьована робочою групою? 

Проти? Утримались? Нуль. Сергій Віталійович, ми пройшли всі питання по 

поправках. Виносити на голосування це вже вам. Дякую всім.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович.  

Отже, у нас є… А де вона є. У нас є проект рішення комітету, хотілось би 

його все ж таки побачити, десь воно, напевно, є.  

Отже, колеги, є проект рішення комітету по законопроекту 0901, який 

говорить про те, що комітет за результатами розгляду законопроекту, 

підготовленого комітетом до його розгляду в другому читанні, Комітет Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про 

повну загальну середню освіту" (реєстраційний номер 0901), підготовлений 

Комітетом з питань освіти, науки та інновацій, прийняти в другому читанні та в 

цілому як закон.  

2. Доручити заступнику голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Колебошину Сергію Валерійовичу представити законопроект під час його 

розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  

Є заперечення? Тоді прошу підтримати і проголосувати. Дякую. Хто – 

проти? Хто – утримався? Двоє. Дякую, колеги, рішення прийнято. 

Я вам всім дуже вдячний за сьогоднішній день. Сподіваюсь, що цей наш 

останній комітет цього року… Цього року? (Шум у залі) Я тебе прошу. Пане 

Романе, я вас прошу. Нехай буде крайній.  

Я вам всім, насправді, колеги, дуже вдячний. І міністерству за те, що 

провели з нами стільки багато часу цього року, цієї осені і на початку зими. І 

кожному з вас дуже вдячний за плідну роботу. Я сподіваюся… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я нагадаю, колеги, що була пропозиція відмітити 

листами подяки, чи як, членів, найбільш активних членів робочої групи, бо, 

дійсно, ви бачите, робота була проведена колосальна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я підтримаю.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Хто – за?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну всі "за", напевно. Тут немає заперечень.   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді ми від комітету, колеги, підготуємо від 

комітету, да, листи подяки? Дякую.  

Все. На цьому засідання комітету завершено.  

Бажаю всім гарних свят. Гарного святкування Нового року. Пам'ятайте, що 

останні 29 і 30 грудня і 2, і 3 січня у нас дні роботи в комітеті. Пам'ятайте, колеги.  

Дякую всім. 31-е теж. Гарного вечора і гарних свят. 


