
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

15 червня 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. 

 

_______________. Доброго дня, шановний голово і решта колег. 

 

_______________. Доброго дня, колеги і шановний Голово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, поки ми не почали комітет, давайте привітаємо 

Олену Георгіївну з Днем народження і побажаємо перемоги, миру, здоров’я, 

щастя і всього найкращого. 

 

_______________. І многая літа! 

 

ЛИС О.Г. Дякую, гарно я розпочинаю прекрасну триденку. 

 

_______________. Завтра треба провести ще один комітет і після завтра ще 

один. 

 

ЛИС О.Г. (Не чути) 

 

_______________. Тільки офлайн, давайте комітет офлайн уже проведемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давно пора, але це найкращий тиждень в році, коли у нас 

три дні народження в один тиждень і в таких чудових колег. 

 

ЛИС О.Г. Спасибі вам за вітання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас є вісім, в принципі можемо 

розпочинати, щоб не затягувати процес. Олександр доєднується, вже дев’ятий. 

Юля десь в дорозі, буде поєднуватися до нас, як і Сергій Валерійович. Якщо ви не 

заперечуєте, давайте починати. 

Отже, шановні колеги, розпочинаємо засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій. 



У нас сьогодні в порядку денному вісім питань. 

Перше, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього 

менеджменту (реєстраційний номер 7396). 

Другий, про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання 

окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану (друге читання). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти 

щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану. 

Четверте, про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками 

закладів загальної середньої освіти України до нового 2022/2023 навчального 

року. 

П’яте, проект Постанови Верховної Ради України "Щодо особливостей 

присудження премій Верховної Ради України у сфері освіти". 

Шосте, про строки проведення конкурсів на Премію Верховної Ради 

України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для 

молодих учених - докторів наук. 

Сьоме, про затвердження остаточної версії звернення Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій до провідних університетів 

демократичних країн світу. 

І восьме, "Різне". 

Колеги, чи є у когось доповнення до порядку денного чи пропозиції, чи 

зауваження? 

Якщо ні, то давайте його затвердимо. Прошу проголосувати. Хто – за? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – пітримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, бачу, всі – за, одноголосно. Дякую, колеги, рішення 

прийнято. 

Отже, переходимо до першого питання порядку денного, проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого 

інформаційного комплексу освітнього менеджменту (доопрацьований) 

(реєстраційний номер 7396). Доповідачем маю бути я. 



Отже, шановні колеги, це закон, який вносить зміни до Закону України 

"Про освіту" в частині визначення що таке ЄДЕБО і в частині визначення що таке 

Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, тобто 

АІКОМ. Цей закон по суті дозволить нам забезпечити збір, обробку і зберігання 

освітньої інформації в одному місці для того, щоб ми могли ефективно 

розподіляти кошти освітньої субвенції. Ми йдемо до того, щоб у нас не було 

дефіциту освітньої субвенції в регіонах, так само, як і надлишків. Це дасть 

взаємодію зі сторонніми електронними освітніми інформаційними системами для 

обміну даними, це буде створення нових реєстрів, і ми будемо бачити і 

педагогічних працівників, і здобувачів освіти, і всіх суб’єктів, які надають освітні 

послуги, в єдиній системі. Тому, власне, закон про це, система потрібна, вочевидь, 

ми це проговорювали на підкомітеті і неодноразово на зустрічах з міністерством, 

це якраз те, що ми хочемо отримати, це повний аналіз даних в режимі реального 

часу, що окрім всього того, що він дасть державі інструменти для менеджменту 

освітньої діяльності в країні, так само як і знизить паперове навантаження в 

першу чергу на вчителів середньої школи і на директорів шкіл, на адміністрацію і 

купа звітності вже буде не потрібна, тому що є Big Data і по суті можна будь-яку 

звітність сформувати в режимі реального часу. 

Це коротко про сам закон. Він досить не складний, ми його вже 

проговорювали, і далі, якщо можна, голова підкомітету. 

 

ЛИС О.Г. Дякую. Головним комітетом щодо розгляду цього законопроекту 

визначений Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 

Даний законопроект було розглянуто на засіданні підкомітету з питань загальної 

середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 

13 червня 2022 року. Та за результатами розгляду було вирішено рекомендувати 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього 

менеджменту (доопрацьований) (реєстраційний номер 7396, від 22.05.22) 

(поданий народними депутатами України Бабаком Сергієм Віталійовичем та 

іншими) включити до порядку денного сьомої сесії дев’ятого скликання 

Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу. Дякую. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Георгіївна. 

Колеги, чи є зауваження, доповнення, пропозиції? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Сергію Віталійовичу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Юлія Миколаївна, будь ласка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я хочу сказати, що ми детально розглянули цей 

законопроект на засіданні підкомітету, обговорили всі проблемні питання, 

прийшли всі разом до одного рішення, тому я пропоную перейти до голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Тоді, з вашого дозволу, ставлю на 

голосування проект рішення комітету рекомендувати проект Закону 7396 

включити до порядку денного сьомої сесії, рекомендувати Верховній Раді 

України також проект Закону (реєстраційний номер 7396) за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу, доповідачем визначити голову 

комітету. Бачу, пане Андрію, перед голосуванням ви хочете нам дати поради? 

 

ВІТРЕНКО А.О. Сергій Віталійович, ні в якому разі, ми абсолютно 

підтримуємо даний законопроект. Я хотів би сказати, що коли або якщо будуть 

доопрацьовувати законопроект перед другим читанням, то Міністерство освіти і 

науки з задоволенням долучиться, якщо ви нас будете долучати, до обговорення і 

надасть всю абсолютно підтримку, яка буде необхідна для того, щоб там все 

доопрацювати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Андрій, ми обов’язково будемо долучати 

Міністерство освіти, інакше ніяк. Шановні колеги, отже, ставлю на голосування 

проект рішення. Хто – за, прошу голосувати. 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – підтримую. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Гришина – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно, дякую, рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Про затвердження внесення до 

порівняльної таблиці проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 



діяльності в умовах воєнного стану (реєстраційний номер 7325) додаткових 

пропозицій і поправок народних депутатів України – членів комітету. 

Шановні колеги, з вашого дозволу, я почну і щоб…(Не чути)...Олену 

Георгіївну. 

Ми проговорили, на засіданні підкомітету пройшлися по всіх правках, ми 

дійшли консенсусу підкомітетом з цих питань. Якщо немає ні в кого пропозицій 

додаткових чи заперечень, є пропозиція деякі правки, які ми проговорили, для 

того, щоб вони були більш ефективними, ми їх внесли комітетом, пропонуємо 

внести комітетом, тому, з вашого дозволу, можемо ці правки, якщо є повне у нас 

погодження, внести додатково в таблицю і її затвердити. Немає заперечення? 

Шановні колеги, якщо ні… 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді ставлю на голосування одразу без обговорення пропозицію затвердити 

таблицю правок до проекту Закону 7325 і з трьома правками, які йдуть від 

комітету як комітетські. 

Хто – за, прошу проголосувати. 

Бачу, колеги. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер точно одноголосно. Дякую, колеги, рішення 

прийнято. 

Тоді, коли правки будуть підготовлені, ми скинемо в чат, прошу долучатись 

до підписання, щоб ми комітетом їх подали. Дякую, колеги. 

Переходимо до третього питання. Власне, сам проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань 

освітньої діяльності в умовах воєнного стану, все той же реєстраційний номер 

7325. 

Враховуючи те, що ми зараз з вами прийняли і затвердили остаточну 

таблицю, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді законопроект 

(реєстраційний номер 7325) прийняти в другому читанні та в цілому. 

Хто – за, прошу проголосувати. Бачу. 



ЛУКАШЕВ О.А. Підтримую – Лукашев. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Роман Павлович. 

Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Питання четверте, це контрольне 

питання, про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками 

закладів загальної середньої освіти України до нового 2022/2023 навчального 

року. Є пропозиція надати слово Вірі Борисівні Роговій і тоді вже, колеги, 

перейдемо до обговорення. 

Віра Борисівна, раді вас бачити, доброго дня, вам, будь ласка, слово. 

 

РОГОВА В.Б. Доброго дня, Сергій Віталійович, доброго дня, всі народні 

депутати. 

Олена Георгіївна, ми вас сьогодні вітаємо з Днем народження, бажаємо вам 

успіхів і дійсно підтримувати так систему освіти, як ви її підтримуєте на сьогодні. 

Шановні колеги, ви читали всі довідку, ті пропозиції, я не буду акцентувати 

довго цю увагу. Але після зустрічі на підкомітеті ми пропрацювали декілька 

варіантів як можна вийти з ситуації до 1 вересня, тому що підручник є, був і 

залишається сьогодні носієм знань для наших дітей, і не треба нікого в цьому 

переконувати. Отже, перший варіант, це якщо ми забезпечимо всі наші п’яті, 

дев’яті класи в повному обсязі ти мільярдом 600 для видачі підручників. Але ми 

сьогодні розуміємо, що  ми не можемо віднайти таку велику суму, тому ми 

пропонуємо сьогодні принаймні п’яті класи в повному обсязі забезпечити у 

розмірі 673,5 мільйона гривень. Але знову ж таки розуміємо, що ця сума не 

надійде так швидко і розуміємо, що може так не статися, що ми відразу до 1 

вересня їх надрукуємо, віднайдемо такі кошти. 

Тому ми пропонуємо п’ять предметів найважливіших для п’ятого класу і це 

буде коштувати 285 мільйонів. Але розуміємо, що відразу знову ж таки можемо 

не знайти ці кошти і будемо шукати їх, можливо, і не тільки до 1 вересня, а і 

довше, тому ми хочемо сьогодні звернутися до вас з такою пропозицією, щоб ми 

заплатили 7 відсотків компенсування саме за авторські права і за витрати 

видавничі нашим видавцям, поки будемо шукати кошти, чи то буде 285, чи то 

673, чи то, що ми будемо шукати і на електронні підручники для початкової 



школи окремо. Але сьогодні для того, щоб дитина пішла, п’ятикласник, до школи, 

принаймні сьогодні забезпечити електронними версіями, це 7 відсотків нам треба 

буде сплатити авторам за їхню роботу, це, грубо, 50 мільйонів гривень. 

Тому от декілька варіантів, ми, звичайно, думаємо, що ви ще послухаєте і 

асоціацію видавців, якщо вони присутні, яку позицію вони мають. 

І ще одне питання розглядалося, Сергію Віталійовичу, у нас на підкомітеті 

про те, що, можливо, візьмуть інші країни чи наші країни до друку, тому ми 

пропонуємо і такій варіант розглядати. Але якщо ми вже заплатимо 7 відсотків 

нашим видавцям за їхнє авторське право, це в радіусі 50 мільйонів для п’ятих всіх 

класів, то ми зможемо тоді поетапно напрацьовувати всі оці позиції, що їх 

видаватимуть, чи за кордоном, там друк буде, чи то буде в Україні друк, то ті вже 

домовленості будемо мати. 

Тобто ми маємо декілька таких моделей, я не знаю як будемо обговорювати 

чи як ви будете примати рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене є одразу питання. А тоді права на підручники 

переходять до Міністерства освіти і науки, правильно? 

 

РОГОВА В.Б. Ні, права не переходять, ми тільки платимо їм 

загальновидавничі витрати, редакційні витрати і авторське право, все, це 7 

відсотків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але це тоді не знімає проблеми нашого, наприклад, 

друку за кордоном, якщо якась країна… 

 

РОГОВА В.Б. Знімає. Тобто ми 7 відсотків проплатили їм, ми вже можемо, 

електронна нам все рівно версія буде по всіх предметах, а потім шукаємо 

можливості. Якщо у нас буде тільки для п’ятих класів або тільки буде для 

основних предметів, ми будемо друкувати і за кордоном, тільки єдине, там треба 

тоді ще 5 відсотків, якщо буде друк за кордоном, це за їхнім рентабельність, тобто 

тоді получається в сумі ще до 7-ми ще 5 відсотків за рентабельність треба 

заплатити. Це 30 мільйонів, в сумі получиться 80 мільйонів принаймні на 

електронні версії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, що скажете? 



_______________. Мені знається, що так як я ініціювала це питання, мені 

виглядає воно досить прийнятним насправді в тій ситуації, що є. Тому насправді 

мені здається, що це був би такий оптимальний варіант. Там я, звичайно, хотіла 

би почути за авторські права згідно конкурсу, бо конкурс попередній проведений, 

тільки що протоколи не оприлюднені, ви вже маєте цифри. 

Я думаю таким чином, що ми порахували різні цифри і суму зменшили 

практично в два рази, основне за п’ятий клас, це з мільярда 300 до 673 тисяч, і 

основних п’ять підручників до 285 мільйонів. Це, я так розумію, що це 285 плюс 

оці 50 за авторські права. 

 

РОГОВА В.Б. Ні, це звідти. 

 

_______________. А цих 5 відсотків за рентабельність, це відповідно будуть 

потрібні тільки тоді, якщо ми справді знаходимо когось, хто нам друкує за 

кордоном, або… 

 

РОГОВА В.Б. Так. 

 

_______________. В такому випадку воно мені виглядає… 

 

РОГОВА В.Б. Але 7 відсотків пораховано з 673 мільйонів. 

 

_______________. Добре, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, доброго дня, колеги. 

Я якось слухаю і не можу зрозуміти. А ми на минулому засіданні комітету, 

пам’ятаєте, колега задав питання "а ми за що воюємо?". COVID, зрозуміло, що 

COVID, зрозуміло, що проблема COVID змусила нас переходити на зовсім інші 

рельси ведення навчального процесу, зараз війна змушує переходити. Ми ж 

розуміємо, що ми набагато спрощуємо освіту, упрощаємо, примітивізуємо, і ми не 

збираємося друкувати підручники. Я з цим не погоджуюсь. Негайно звернення до 

Міністерства закордонних справ, до наших посольств. Нам скільки країн зараз іде 

на зустріч, вибачте, це ж не супер сучасну зброю давати, це ж сама найкраща 

зброя, яку тільки можна зараз дати, підручник, підручник, який виховує, який 



вчить наше наступне покоління, яке буде відроджувати Україну. Я за друк 

підручників, за те, щоб ми поборолися за те, щоб підручники були друковані. 

Давайте не падати в примітивізм, я розумію, що діджиталізація, все правильно, 

але це мертве навчання, мертве. Мене хтось чує чи ні? Сергій Віталійович. 

 

_______________. Ми чуємо вас гарно. 

 

_______________. Чуємо всі. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, це моя суб’єктивна точка зору, може, я трошки 

відстав від життя, але я не погоджуюсь з такою позицією, не погоджуюсь. 

Друкувати підручники, боротись за це. Коли береш в руки підручник, це зовсім 

інше сприйняття знань. Друзі, я сподіваюсь, що ми за парти все-таки колись 

сядемо з підручниками. Діджиталізація повинна бути, дійсно це все правильно, 

але це все умертвляє учбовий процес і виховний, соціалізації немає, діти не 

збираються. Ви розумієте що відбувається? Да, об’єктивно ситуація складається 

так, але піднімати руки я не хочу. Вибачте, це суб’єктивна думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. Віра Борисівна, будь ласка. 

 

РОГОВА В.Б. Шановний, Іване Григоровичу, ми, якщо ви почули, ми 

сказали, що йде спочатку електронна версія, поки будуть друкуватися 

підручники. Від підручника ніхто не відмовився, але шукаємо різні шляхи як 

будемо фінансувати. Тому що станом на сьогодні ми звернулися до багатьох, 

вибачте, міністерств, посольств інших країн, міністр кожного дня проводить 

перемовини. Але станом на сьогодні у нас цієї суми точно немає і діти 1 вересня 

мають піти з підручниками, тому ми обов’язково будемо їх друкувати, але ці 

гроші треба мати, звичайно. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Почув. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр …(Не чути), будь ласка. 

 

_______________. Шановний голово, шановні народні депутати, я почув 

Івана Григоровича і хочу сказати, що не треба забувати, що підручники, це не 

просто папір задрукований, а це цілий кластер спеціалістів, вузьких спеціалістів, 

яких ми можемо втратити. 



На сьогоднішній день видавництва навчальної літератури спеціалізованої, 

які впродовж не року, не двох, ні трьох, навіть не п’яти, працюють у цій ніші, 

вони сьогодні заручники, у них немає фактично ринкової літератури, більше того, 

навіть ті залишки, які є, вони сьогодні не реалізуються у зв’язку з виїздом дітей. 

Тобто сьогодні у цих видавництвах залишилось, в кращому випадку, третина 

персоналу, роз’їжджаються, розбігаються автори і передова, а саме п’ятий клас є 

передовою лінією Нової української школи, залишиться і без підручників, і без 

навчання, тобто сьогодні прокопується прірва між майбутнім України і тими 

молодими людьми, які мають підрости і відбудовувати цю Україну. Я розумію, 

що це на сьогоднішній день досить великі кошти, але, по-перше, до 1 вересня, при 

всіх потугах, ми не зможемо надрукувати ці підручники і ви розумієте не гірше за 

мене, і Міністерство освіти розуміє теж, тому питання вже відсувається. Треба 

шукати кошти, принаймні дев’ятий клас, восьмий клас, десятий клас, вони ще 

можуть якось скористатись підручниками, які залишились попередніх друків, і, як 

то кажуть, використовувати. П’ятий клас, це нова лінійка, це новий етап, це діти, 

які втратять рік, і вони не зможуть потім надолужити вже прогаяне, це буде 

втрачене покоління. Тому питання грошей, це питання ключове майбутнього 

України, це передова нашої освіти. 

Щодо друку книжок за кордоном, це буде мати надзвичайно великі 

складнощі, по-перше, по-друге, воно доб’є нашу поліграфію. Сьогодні ринкові 

видавництва, які не працюють в ніші навчальної літератури, не дають замовлень в 

поліграфію, у них немає коштів. Реалізація книжкової продукції не дозволяє 

навіть виплачувати заробітну плату працівникам, вони переведені частково у 

відпустку без збереження та частково отримують мінімальну заробітну плату. 

Поліграфія висить, навіть та, яка після бомбувань і всього відновилася. Що таке 

передати в Європу друк підручників? Через пів року ми не зможемо ні друкувати, 

ні продавати. Тобто це фактично йде знищення книговидавничої галузі, цього 

високоінтелектуального кластера української економіки. Тому я не знаю які 

зусилля треба докласти, я розумію всі складнощі: і відсутність бюджету, і так 

далі, але з тих коштів, які все-таки надходять, і надходять в той же фонд United24 

і так далі, треба вишукати ці нещасні 30 мільйонів чи скільки і все-таки зробити 

потуги і дати дітям підручники, це позиція однозначна. Ми радились з колегами 

правління асоціації, радились з видавцями навчальної літератури, вони лежать. 



І ці 7 відсотків, про які говориться, що от заплатити. Заплатити за що? 

Заплатити редакційні і авторські гонорари? Але сьогодні шостий клас на носі, 

сьомий клас на носі, а їх треба напрацьовувати, а у людей можливості немає і у 

видавців немає можливості заплатити цим авторам, бо вони теж хочуть їсти і 

хочуть їсти кожен день, а у них іншої роботи, ніж робити підручники, якісні 

підручники, на сьогодні, на жаль, немає. І тому 5-7 відсотків, закордон і так далі, 

це не вирішення проблеми, це її відсунення на певний період і знищення 

фактично освіти на рубежі початкової школи і середньої школи, це наша позиція. 

І я цілком згоден з Іваном Григоровичем, страшна війна, страшні події, але треба 

думати про майбутнє. Сьогодні ви можете це майбутнє зарубати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре. Я так розумію, що, може, хтось 

когось неправильно почув, але тут же мова не йде про те, що Міністерство освіти 

чи Кабінет Міністрів будуть виділяти гроші на закордонні видавництва, щоб вони 

друкували, ми ж це розуміємо. Тут мова йде, скоріше, про міжнародну допомогу, 

якщо вона буде надходити не грошима, наприклад, а у вигляді технічної 

можливості надрукувати підручники. А всі проблеми наших книговидавців ми 

розуміємо так само, як розуміємо проблеми кожного громадянина, який стикнувся 

і щось втратив, іноді матеріально, іноді, на жаль… Наталія Романівна, будь ласка. 

 

ПІПА Н.Р. Я хочу якраз Сергія Віталійовича підтримати, що насправді ми 

всі зацікавлені, я одна із тих, хто залучає кошти вже, і ясно, що я зацікавлена, щоб 

друкувалися на наших друкарнях, я розумію, що це робочі місця, це підтримка 

економіки, це все, і ми прикладаємо до того максимум зусиль, і відповідно саме 

цим будемо займатися. Але просто, якщо нам залишиться, буде вибір чи 

альтернатива друкувати навіть додаткові підручники, які надходять, чи в це 

перелік мінімальний, чи в цей середній, чи в цей максимальний, який був 

запланований, то просто залишити таку можливість. А ми тільки за те, щоб ці, 

кожен тут, це вже навіть не викликає дискусії, всі зацікавлені в тому, щоб 

максимально знайшлися гроші на друк всіх підручників, і дати роботу всім 

друкарням, книговидавцям, особливо тим, що конкурси пройшли, яких вибрали, 

які друкують і роблять якісні підручники. Тому якраз тут зібралися люди, які всі в 

тому зацікавлені. Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Романівна. 

Колеги, чи ще хтось бажає висловитись з цього питання? Якщо ні, то… 

 

КРУГЛОВ В.В. Шановні колеги, Віктор Круглов, чи можу я висказатися? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Вікторе, звісно. У нас прийнято піднімати руку в 

Zoom, але окей, будь ласка, вам слово. 

 

КРУГЛОВ В.В. Дякую. 

З приводу підручників кілька реплік. По-перше, підручник друкується на 5 

років, тобто ми повинні розуміти, що друкування підручників, ми живемо не 

одним днем, а на 5 років. 

Друге, зараз говориться про суму, це приблизно 30 мільйонів євро, і це, я 

думаю, що тут дійсно треба кричати про це, що 30 мільйоні євро, це підручники 

для всієї країни. 

Третє, я чув про те, що, знову, можливо, це чутки, мене питають вчителі з 

Херсонщини, тобто ми спілкуємося з ними, незважаючи на всі складнощі, з якими 

вони стикаються зараз, вони питають: чи будуть друкувати наклади на окуповані 

території? Сьогодні це питання не піднімалося, тому, я думаю, що тут навіть не 

треба говорити, тому що Херсон – це Україна і, мабуть, треба голосно говорити, 

що і на окуповані території на контингент учнів підручники будуть друкуватися. 

От мені хотілося б почути думку вас, колеги, що буде з плануванням цих 

накладів. 

Далі, про друк в Україні чи не в Україні. Ми повинні розуміти, що будь-яка 

імпортована книжка повинна обкладатися 20-відсотковим ПДВ, і якщо навіть це 

буде друкуватися технічно десь у Франції, по-перше, це буде приблизно вдвічі 

дорожче, ніж в Україні, тобто ця технічна допомога нашим партнерам обійдеться 

більшими грошами, плюс, коли ці підручники будуть завозитися в Україну, треба 

буде сплатити на митниці 20 відсотків ПДВ, і якщо це буде замовник 

Міністерство освіти, то Міністерство освіти повинне буде займатися ще 

розмитненням товару і оплатою ПДВ, чи треба буде спеціальний законопроект 

про це приймати, а ми знаємо, що це не так легко. Це з приводу того, де краще 

друкувати – за кордоном чи в Україні, однозначно в Україні краще. І про наших 

спеціалістів. В галузі навчальної літератури працюють близько тисячі 



спеціалістів, чи, може, є сенс підтримати їх, як вчителів зараз підтримують, вони 

отримують мінімальну заробітну плату за свою роботу, вчителі, зараз редактори і 

редакторки майже не отримують кошти взагалі, тому що грошей у видавництв 

дійсно зараз немає, і масово спеціалісти, професіонали йдуть з галузі. І буде 

велике питання: з ким, з якими людьми готувати підручники для шостих та 

сьомих класів? Тому моя пропозиція, може, є сенс для спеціалістів видавництв 

навчальної літератури запропонувати якусь гарантовану мінімальну заробітну 

плату від держави. Це всього тисяча людей у галузі, всього, це не так багато 

людей, у порівнянні з вчителями, але це золоті кадри, які ми не можемо втратити. 

І мені здається, що треба подувати про цифрові підручники, є вже рішення, це вже 

окреме напрацювання, з тим, що цифрові підручники допоможуть вирішити 

проблему хоча б на 1 вересня. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна докладніше про цифрові підручники? 

 

КРУГЛОВ В.В. Зараз ми з Європейською комісією і з іноземними 

партнерами розглядаємо можливість застосування цифрової платформи, але зараз 

це от на такому, знаєте, волонтерському. Через кілька тижнів вже буде інформація 

і тоді можна докладніше про це сказати. Це теоретично може якось врятувати 

ситуацію, особливо для тих дітей, які не можуть піти в школу, але паперові 

підручники точно потрібно друкувати, без них неможливо. Я через кілька тижнів 

вже більше зможу розказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, ми не проти цифрових підручників. Ми 

тільки розуміємо, що це, на жаль, не вирішує нашу проблему, і потреба в 

паперових все одно буде залишатися, це може бути чудове доповнення до 

системи, але точно не її замінник, на жаль чи на щастя. 

Віра Борисівна, якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, по підручниках 

для тимчасово окупованих територій. Я впевнений, що вони будуть, але щоб всі 

вже заспокоїлись видавці, давайте офіційно Міністерство освіти і науки. Дякую. 

 

РОГОВА В.Б. Дякую, Сергію Віталійовичу.  

Шановні колеги, ключовим є те, що говорить Сергій Віталійович, що 

підручники обов’язково потрібні бути, і я це першим реченням теж озвучила. 



Що стосується окупованих територій. Так, як і освітня субвенція виділила 

кожного педагогічного працівника нашої країни, а окуповані вони лише 

тимчасово, тому на всіх працівників у нас виділена освітня субвенція по 

заробітній платі. Аналогічно, коли проводили розрахунки по наших підручниках, 

враховані абсолютно всі п’ять територій, це і Харківська область, це і Донецька, 

це і Луганська, це і Запорізька, і це Херсонська область. Тому абсолютно все 

пораховано, це для п’ятого класу 673,5 мільйона гривень для всіх наших дітей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Роман Павлович. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Сергій Віталійович, можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлія Миколаївна, була рука Романа Павловича, якщо ви 

не проти. 

 

ГРИЩУК Р.П. Я просто, що ми тут про різне трішки спілкуємося, бо 

виглядає таке враження, що комітет хоче і міністерство існуючі кошти взяти і 

віддати кудись за кордон. Ще раз, можливість, у випадку, якщо якась країна скаже 

«ми вам не даємо кошти, але можемо надрукувати в два, в три, в чотири рази 

дорожче», це не нам рахувати кошти платників податків чужої країни, якщо вони 

хочуть надрукувати, щоб у нас була така можливість, все. Тобто ми не кошти 

українських платників податків на друк підручники за кордоном, просто 

можливість, якщо якась країна зможе так надати допомогу, все. У всьому іншому 

ми сходимось. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Павлович. 

Юлія Миколаївна. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергій Віталійович. Колеги, я з приводу 

тимчасово окупованих територій не можу не сказати. Я взагалі не розумію чому 

піднімається це питання, оскільки однозначна позиція і всього Комітету освіти, і 

Міністерства освіти про те, що у нас Україна єдина, ми всі працюємо в тому 

напрямку, щоб у нас і підручники, і заробітні плати, всі, будь-які питання освіти і 

науки, звичайно, ми розглядаємо в аспекті всієї нашої суверенної неподільної 

держави. І я хочу подякувати Міністерству освіти за те, що вони продовжують 



працювати над тим, щоб всі викладачі наші отримували, на тимчасово окупованих 

територіях отримували заробітну плату. Але хочу звернути увагу на те, що 

вчора…(Не чути). 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, почекаємо, поки у Юлії Миколаївни відновиться 

зв’язок. Я хочу звернути вашу увагу на те, що… 

 

ГРИШИНА Ю.М. …Херсонської облради, поки не вирішено, на жаль, досі 

питання в Херсонській області і… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, зв’язок відновився, Юлія Миколаївна, чуєте? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Да, колеги, я дуже коротко закінчу, що я дякую 

міністерству за те, що вони працюють, перераховують кошти, освітню субвенцію 

на заробітні плати нашим вчителям на тимчасово окупованих територіях. Але, на 

жаль, вчора спілкувалася з Херсоном і з Херсонською областю, з заступником 

голови Херсонської облради, на жаль, поки ситуація там з заробітними платами 

нашим вчителям не вирішена і це справа не в міністерстві, а справа в обласній 

військовій адміністрації. І продовжуємо далі працювати над тим, щоб наші 

вчителі продовжували отримувати всі там заробітні плати. 

Тому, відповідаючи на питання по тимчасово окупованих територіях, всі 

працюємо разом над тим, щоб там підтримати їх, особливо в ці скрутні моменти, і 

по заробітних платах, і по підручниках, тим більше, звичайно, всі працюємо 

тільки разом на суверенну нашу країну. Дякую, Сергій Віталійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Колеги, чи є ще в когось бажання задати питання міністерству, Інституту 

модернізації змісту освіти, один одному, видавцям? Якщо ні, колеги, то є 

пропозиція затвердити проект рішення з цього питання. Я не буду його повністю 

зачитувати, він у вас є, але першим питанням стоїть: рекомендувати Кабінету 

Міністрів розглянути питання виділення все ж таки повної суми … (Не чути) і 

майже 7 мільярдів гривень для забезпечення видання підручників та посібників 

для закладів освіти. Також тут іде мова про здійснення необхідних заходів для 

підтримки вітчизняного книговидання, зокрема, щодо забезпечення 

видавництвам, поліграфічним підприємствам доступу до низьковідсоткових 



кредитних ресурсів, закупівлю та створення державного реєстру… (Не чути) 

паперу і так далі. І також як рекомендація посилити роботу щодо залучення 

міжнародної фінансової допомоги в рамках ініціативи Президента України 

United24. І декілька завдань Міністерству освіти і науки, але вони вже більше 

поточні. І також все ж таки давайте подумаємо і рекомендуємо Міністерству 

освіти і науки все ж таки подумати над механізмами, як ми можемо залучати 

технічну або фінансову допомогу з-за кордону, щоб нам це було спокійно і для 

вас, і для нас, і все ж таки, щоб ті гроші, які будуть надходити, дійшли до 

підручників, будемо просити вас це проконтролювати. 

Шановні колеги, пропозиція є також 1 жовтня поточного року ще раз 

повернутися до питання щодо забезпечення підручниками, навчальними 

посібниками вже як виконаного факту. Немає заперечень? 

 

_______________. Підтримка є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Тоді ставлю на голосування проект рішення.  

Хто – за, прошу голосувати. Бачу, бачу, бачу. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир – бачу. Рома – бачу. Олександр… 

Одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

Дякую, колеги-видавці, за… 

 

_______________. Дякуємо вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …інформацію і за участь. Дякую, колеги. 

Переходимо до наступного питання порядку денного, а саме про проект 

Постанови Верховної Ради України щодо особливостей присудження премій 

Верховної Ради України в сфері освіти. 

Шановні колеги, ми розбили наше питання, яке ми вже розглядали на 

одному з попередніх комітетів, на дві частини: одна стосується освіти, друга 

стосується науки. Якщо питання премій по науці, ще хоч технічно можна 

спробувати це зробити, то я вас проінформую, що ці дві премії в галузі освіти, які 

в нас є, вони стосуються найкращих випускників, які склали зовнішнє незалежне 



оцінювання, а також педагогічних працівників, ми не зможемо виконати в цьому 

році з технічних причин. По-перше, в нас, скажімо так, інший формат 

зовнішнього незалежного оцінювання, тому вся постанова, яка детально 

прописана як визначати переможців, працювати не може. І друга премія, яка 

стосується педагогічних працівників, вочевидь ми не зможемо об'єктивно 

оцінити, особливо педагогічних працівників, які знаходяться на тимчасово 

окупованих територіях або в зоні бойових дій. Тому якщо ми просто продовжимо 

цього року цю премію, мені здається, це буде просто несправедливість у 

визначенні, тому є пропозиція рекомендувати Постанову Верховної Ради, яка 

призупиняє на 2022 рік видання цих двох премій, тому що я не бачу особисто 

технічної можливості як їх можна зробити чесно, об'єктивно і, в принципі 

зробити. Мова йде лише про 2022 рік, тому що в проекті постанови зазначено 

2022 і 2023 роки, я думаю, що це якась технічна помилка наша спільна, тому мова 

йде лише про 2022 рік. Тому, якщо ви не заперечуєте, то будемо рекомендувати 

цю постанову, але по дорозі з техніко-юридичними правками і просто викреслимо 

2023 рік з цієї постанови. 

Чи є зауваження, пропозиції, колеги? Якщо всі з цим о'кей, то ставлю на 

голосування проект рішення комітету рекомендувати проект Постанови щодо 

особливостей присудження премії Верховної Ради України в сфері освіти 

прийняти в цілому. Хто – за, прошу проголосувати. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, колеги. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Питання шосте – про строки 

проведення конкурсів на Премію Верховної Ради України молодим вченим та 

іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених, докторів наук. 

Валерій Вікторович, будь ласка. 

 

КОЛЮХ В.В. Дякую, колеги. 

Я не займу у вас багато часу, постараюся бути лаконічним. Проект рішення 

комітету про строки проведення конкурсів на Премію Верховної Ради України 

молодим вченим та іменні стипендії Верховної Ради для молодих вчених, 



докторів наук виписані аж на трьох сторінках. Він надісланий вам на електронні 

адреси, тому я думаю, що всі мали можливість ознайомитись. 

Коротко скажу наступне, що з початку війни ряд наукових і освітніх 

установ, дійсно, не просто постраждали від агресії, а і вимушені були перейти на 

особливий порядок роботи, це фактично призупинило проведення конкурсів на 

премію молодим вченим і на іменні стипендії. Наразі роботу науковців, які 

перебувають на, що перебувають на окупованій території та на лінії зіткнення, 

практично відновлено, якщо багато хто з наукових установ уже переїхали в більш 

спокійні регіони України, тому є можливість для багатьох освітніх закладів, 

наукових установ поновити участь у претендентах і висуненні претендентів на 

іменні стипендії і премії Верховної Ради України. 

Тому комітет пропонує як щодо премій, так і до іменних стипендій 

поновити строки подачі документів і визначає, чітко визначає строки подання цих 

документів. Зокрема щодо премій установити, що наукові установи або 

організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням вчених рад до 30 

червня 22-го року подають пропозиції до Міністерства освіти або за 

підпорядкуванням до Національної академії наук і відповідних галузевих 

академій наук та центральних органів виконавчої влади. Міністерство освіти, 

Національна академія наук, галузеві академії наук і ЦОВВки подають до 31 липня 

до комітету ці пропозиції, також надається рекомендація Служби безпеки 

України, відповідно до постанови вони мають можливість подати до п'яти робіт із 

предметом дослідження, що становить державну таємницю, тут ми їм даємо строк 

до 15 жовтня 22-го року, подати ці документи. Це ж саме стосується і поновлення 

строків подачі документів на іменні стипендії. Власне, здвигаємо всі строки. Все 

виписано в проекті рішення, не буду зачитувати, тому що цих пунктів досить 

багато по кожному із, скажімо так, по преміях і по стипендіях, тому, в принципі, 

якщо є в когось щось добавити, то готовий почути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. У мене є одне питання. Ми 

встигнемо в 22-му році завершити, як ви думаєте? 

 

КОЛЮХ В.В. Знаєте, я думаю, що з певних об'єктивних причин, можливо, 

хтось не подасть вчасно, я не виключаю такого. Будемо розглядати по мірі 



подання цих претендентів. Конкурсна комісія працює, експерти працюють, 

Службі безпеці ми надаємо до 15 жовтня можливість подачі претендентів із 

дослідженням, які мають державну таємницю. Тому давайте починати і по 

можливості преміювати, а там побачимо як закінчимо рік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. Сподіваюся, в нас секвестр, 

якщо буде, наступний не зачепить цю статтю. Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я хотів внести пропозицію не 30 червня термін первинної 

подачі, а 15 липня, трошки дати більше часу, бо ми не знаємо, коли буде пленарне 

засідання, як швидко ми приймемо, це раз. По-друге, як швидко буде підписано – 

два. І ясно, що воно тільки вступить в дію після того як стане, як кажуть, 

предметом гласності. 15 липня і добрий сигнал даємо суспільству, що Україна 

однозначно переможе, і наука працює, і молоді вчені в нас є, і конкурс 

продовжиться – ми впевнені в своїй перемозі, ми впевнені. 

Якщо по освіті ясно, що об'єктивно складається ситуація в зв'язку з ЗНО і 

так дальше, то по науці тут ви праві, Сергій Віталійович, що ви підтримали і 

колегу Колюха, і до нас прислухалися. Я думаю, що ми правильне рішення 

приймаємо. Єдине, що 15 липня чи можливо, чи ні? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. 

Мені здається, що це рішення комітету не потребує затвердження залом 

Верховної Ради, не потребує голосування, тому це можемо приймати своїм 

рішенням комітету, і тому в нас в даному випадку дати встановлюємо ми. І от як 

ми швидко одразу після комітету надрукуємо рішення, його приймемо підписами 

і оприлюднимо, от одразу воно вступить в свою законну силу. Тому якщо Валерій 

Вікторович вважає, що 30 червня – це достатньо буде, то тут можемо погодитись, 

бо воно завтра вступить в силу, а точніше – сьогодні. 

 

КОЛЮХ В.В. Дивіться, питання в тому, що до 30 червня залишилося не так 

багато часу і мова іде про цю дату, що це наукові установи і заклади вищої освіти 

подають до міністерства перелік претендентів, а міністерство до 31 липня. Тобто 

якщо здвигати ці строки, то тоді треба і міністерству здвинути строк, в них тоді 

залишиться лише 2 тижні на подання документів на конкурсну комісію комітету. 



Але я, знаючи як працюють вищі навчальні заклади, що, як правило, до 30 червня 

вони вже завершують всі бюрократичні процедури, вчені ради закінчують роботу, 

тому я думаю, що, в принципі, якщо вони… залишиться дата 30 червня, то вони 

просто вже завершують і навчальний процес, і наукову роботу цим строком. А 

вже процедурні моменти далі вирішує Міністерство освіти. 

Я пропоную залишити так як є, виписано в проекті рішення. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Знімаю пропозицію. Знімаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В кого є ще… О, пане Олеже, да, будь ласка. 

 

_______________. Доброго дня, шановні колеги. Я хотів уточнити, що 

конкурс цей ми вже почали були з 1 січня, і там не вистачило всього-на-всього 

чотири дні до його завершення від подачі від установ, тому оце тільки, власне, 

тих, хто не встиг ще був чотири дні оцих. Уже у них документи майже всі були 

оформлені, і вони ще не встигли були подати, бо документи на премії, вони вже 

частково знаходяться в комітеті. Це тільки ми даємо змогу догнати тим, хто не 

встиг за ті чотири дні, коли почалася війна, навіть просто переслати поштою, 

власне, ці документи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. 

Колеги, є ще доповнення і зауваження? Якщо немає, то ми всі бачимо 

проект рішення, прошу його проголосувати. 

Хто – за? Бачу – одноголосно. Юлія Миколаївна, Володимир – да. 

Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. 

Переходимо до наступного питання. Питання сьоме – про затвердження 

остаточної версії Звернення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій до провідних університетів демократичних країн світу. 

Шановні колеги, ми доопрацювали, як і обіцяли, проект звернення. Єдине, 

що в проекті звернення, я попрошу секретаріат все ж таки починати з пункту 1, а 

не з пункту 8 при… просто подивитися на нумерацію того, що ми відправляємо. 

Все інше, в принципі, вам всім розіслано, це те, що ми проговорювали на одному 

з попередніх комітетів, але доопрацювали… (Не чути) Чи є в когось зауваження, 

застереження, пропозиції? 

 



ПІПА Н.Р. Давайте уточнимо коротенько. Ми на сайті складаємо тільки 

зверхньо українською, я думаю, що варто і українсько-англійською. Ми готові 

переклад зробити, щоб його розмістити. І питання, яке ми не узгодили, чи ми до 

Міністерства закордонних справ звертаємося, щоб вони повідсилали на 

університети. Бо, в принципі, ми зробили список більше 80 університетів, на яких 

це варто зробити, тільки треба узгодити фактично з якої скриньки чи з комітету, 

чи з якої відсилати і хто це технічно робить, чи як ми передаємо на Міністерство 

закордонних справ і далі хто це робить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що варто викладати двома мовами. Якщо ви 

зробите переклад, то ми вдячні, секретаріату буде простіше. 

Друге… По другому питанню, я думаю, що краще через МЗС, краще через 

офіційні канали, через Міністерство закордонних справ відправити. Я думаю, це 

буде правильно і комунікаційно вірно як єдина комунікаційна політика. Тому  ми 

передаємо своє рішення Міністерству закордонних справ, воно відправляє в 

університети. Ми можемо поділитись… 

 

ПІПА Н.Р. Добре. Ми з пані Оленою Козієвською будемо по тому 

комунікувати. Можливо, просто відразу з тим відділом, що мало відправляти, 

проговорити, щоб воно точно як би, наприклад, базу нашу передати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Романівна, я думаю, що наш секретаріат піде вам 

назустріч в будь-якому питанні, зокрема… 

 

ПІПА Н.Р. Я теж. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є необхідність обговорення? Якщо ні, то 

ставлю на голосування пропозицію затвердити текс остаточної версії звернення 

Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до 

провідних університетів демократичних країн світу розмістити це на офіційних 

ресурсах комітету і через Міністерство закордонних справ розіслати це звернення 

до реципієнтів. Контроль покласти на секретаря комітету Наталію Романівну 

Піпу. Якщо нема заперечень, ставлю на голосування. Хто – за? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, одноголосно. Дякую, рішення прийнято. 

І останній пункт порядку денного – це "Різне". Чи є у нас сьогодні "Різне", 

чи є  в когось пропозиції? 

 

КОЛЮХ В.В. В принципі, є. Я хотів так приїхати в комітет, але дивлюсь, 

що там тільки співробітники. Коли ми вже почнемо збиратись не в онлайн-

режимі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В принципі, комітет завжди відкритий, секретаріат завжди 

працює, і частина консультантів час від часу знаходяться на своїх робочих місцях, 

якщо немає термінових коротких відряджень по Україні. Так що наступного разу. 

Можемо завтра зробити ще одне засідання комітету. У нас взагалі є пропозиція 

зробити і завтра, і післязавтра засідання комітету, бо у нас є два чудових приводи, 

а закони ми точно знайдемо для розгляду. Можемо… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так, у нас три найскладніших дня в році в комітеті, але 

найприємніших. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо нема "Різного", то офіційно засідання 

комітету вважаємо закритим. Я всім дякую. 


