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ВЕР.: Заверше-
но підготовку до 
старту пілотуван-
ня Державного 
стандарту базової 
середньої освіти: 
наявні модельні на-
вчальні програми, 
освітні матеріали 
до них, підвищення 
кваліфікації вчите-
лів пілотних класів, 
обладнання. Про-
ведення пілоту

Підготовлено 
дистанційний курс 
і програми очних 
тренінгів для змі-
шаного цільового 
підвищення кваліфі-
кації вчителів-пред-
метників НУШ

Старт навчання 
керівників шкіл та 
вчителів  базової 
середньої освіти

Затверджено стан-
дарти вищої та фа-
хової передвищої 
освіти за спеціаль-
ністю 014 «Середня 
освіта» на основі 
нового профстан-
дарту вчителя.

Старт педагогічної 
інтернатури

Підготовлено 
підручники, 
методичні ре-
комендації для 
вчителів  та інші 
освітні матеріали 
для навчання за 
новим Державним 
стандартом базо-
вої освіти

Змінено систему 
створення та  за-
купівлі підручни-
ків та інших мето-
дичних матеріалів 
для забезпечення 
незалежної екс-
пертизи, вибору 
вчителя і підняття 
їх якості

Усі вчителі 5-х 
класів підготов-
лені до роботи за 
новим Державним 
стандартом, вико-
ристання методик 
активного навчан-
ня, формування 
наскрізних умінь. 

Майбутніх вчителів 
навчають за онов-
леними стандарта-
ми вищої освіти 

Підвищення опла-
ти праці освітян 
(відновлення дії 
Постанови   КМУ  
від 10 липня 2019 р. 
№ 822)

Запуск демонопо-
лізованого підви-
щення кваліфікації 
за вибором вчите-
ля з фінансовим 
забезпеченням

Затверджено Концепцію 
старшої профільної школи 

Зростання інклюзивної 
субвенції та забезпе- 
ченості ІРЦ

Оприлюднено результа-
ти аналізу ефективності 
функціонування шкільних 
мереж та план їх розвитку

Участь у міжнародному 
дослідженні PISA-2022

Проведення загальнодер-
жавного зовнішнього  
моніторингу якості  
початкової освіти

Розпочато впровадження 
Концепції цифрової  
трансформації освіти

Впроваджена й наповнена 
якісним контентом  
Національна освітня  
електронна платформа

Підвищення кваліфікації 
керівників та педагогічних 
працівників шкіл із питань 
інклюзивної освіти за нови-
ми типовими програмами, 
які грунтуються на соціаль-
ному підході до інклюзії

Національний координа-
ційний центр підтримки 
мережі ІРЦ 

Нова українська школа стартує у всіх 
5-х класах країни. Учні навчаються за 
новим стандартом, опановують знання 
та використовують їх на практиці, на-
вчаються соціально-емоційних нави-
чок, діє формувальне оцінювання. 

09.2022 

2021 2022

44



Розроблено та 
затверджено 
Державний 
стандарт стар-
шої профільної 
школи за двома 
спрямуваннями: 
академічний та 
професійний

Проведення 
Міжнародного 
порівняльного 
оцінювання 
тенденцій у при-
родничо-мате-
матичній освіті 
(TIMSS)

Затверджено 
типові освітні 
програми для 
професійних 
та академіч-
них ліцеїв для 
старту роботи 
над модельни-
ми програмами, 
підручниками, 
іншими освітні-
ми матеріалами 
та підвищенням 
кваліфікації  
вчителів

Моделювання 
та створення 
мережі науко-
вих ліцеїв

Проведення 
моніторингових 
досліджень на 
комп’ютерній 
основі серед 
учнів 6-х класів

Створено 
єдину системи 
електронного 
управління та 
електронного 
документообігу 
в ЗСО та уста-
новах систе-
ми середньої 
освіти

Старт підви-
щення кваліфі-
кації вчителів 
та керівників 
академічних і 
професійних 
ліцеїв

Участь  
у міжнародно-
му дослідженні 
PISA-2025

ВЕР.: Завершено 
підготовку до 
старту пілоту-
вання Держав-
ного стандарту 
профільної за-
гальної середньої 
освіти: наявні мо-
дельні навчальні 
програми, підго-
товлено мережу 
пілотних шкіл та 
освітні матеріали 
до них, підвищен-
ня кваліфікації 
вчителів пілотних 
класів, обладнан-
ня. Проведення 
пілоту

Завершено 
обов’язкове під-
вищення квалі-
фікації педагогів 
базової серед-
ньої освіти

Завершення 
формування ме-
режі, кадрового 
складу й облад-
нання профіль-
них ліцеїв

Проведення 
моніторингових 
досліджень на 
комп’ютерній ос-
нові серед учнів 
8-х класів

Працює мере-
жа Екзамена-
ційних центрів 
(тестування на 
комп’ютерній 
основі)

2023 2024 2025 2026

Зміст Професійний  
розвиток

Мережа Інклюзія Цифровізація Оцінювання  
якості

Дорожня карта реформи  
базової та профільної школи
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Проведення  
ДПА після  
9 класу  
у формі  
ЗНО 

Завершено 
підготовку 
вчителів та 
керівників 
академічних і 
професійних 
ліцеїв

Проведення 
ДПА у формі 
ЗНО на рівні 
профільної 
освіти

Нова українська 
школа стартує  
у всіх 10-х  
класах країни

Перший 12-й 
клас Нової  
української 
школи

09.2027 09.2029 

2027 2028 20302029
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