ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ І ЯК
Згідно із визначеним Законом «Про
освіту» графіком реформи НУШ, запуск базової середньої школи передбачено на 2022 рік, а старшої профільної школи — на 2027-й.

форми, які можуть реалізувати зазначені заходи. Це можуть бути державні
органи та установи, громадські та міжнародні структури, причетні до формування й реалізації освітньої політики.

Пріоритетними бачимо такі напрями реформи:

Пропонуємо до розгляду також строки виконання – коли «продукти»
мають з’явитися, щоб реформа не
вийшла з графіку.

створення умов для формування компетентностей і наскрізних умінь, передбачених
Законом України «Про освіту»,
державними стандартами, типовими освітніми, модельними
та навчальними програмами;
завершення реформи систем
підготовки та підвищення кваліфікації учителів та керівників
шкіл;
формування сучасної мережі
закладів, яка відповідає триступеневій моделі загальної середньої освіти;
практична реалізація принципів інклюзії в освітньому середовищі шкіл;
наскрізне застосування цифрових технологій, а також формування інформаційно-цифрових компетентностей учнів та
освітян;
створення цілісної системи оцінювання результатів навчання
учнів.
У цьому розділі представлені цілі й
завдання в межах пріоритетних напрямів, а також конкретні заходи й
терміни їх реалізації.
Усі заходи, спрямовані на реалізацію
зазначених цілей і завдань, розкриваємо через очікувані результати, які
можна відчути, побачити та виміряти.
У графі «Відповідальні» викладаємо
наші припущення щодо суб’єктів ре26

Компетентнісний
зміст освіти
Мета: Зміст середньої освіти відповідає потребам дітей, сприяє їх особистісній і професійній самореалізації,
готує до життя у ХХІ столітті.
Основні цілі й завдання:
Впровадження нових
державних стандартів:
Створення державного стандарту профільної середньої освіти,
який забезпечує поглиблене вивчення навчальних предметів за
профілем або здобуття першої
професійної кваліфікації;
Гармонізація
стандартів
вищої освіти і нового Державного
стандарту профільної середньої освіти. Розроблення механізмів зарахування навчального
часу відповідно до академічного
профілю школи на споріднених
освітніх програмах вищої освіти;
Створення типової освітньої
програми, модельних навчальних програм базової і профільної
освіти, які передбачають оновлені знання і вміння їх застосовувати для розв’язання комплексних
практичних завдань, формування ставлень та наскрізних умінь
(м’яких навичок);

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи
Розроблення методичних рекомендацій щодо створення навчальних програм закладами освіти;
Створення сервісу-конструктора навчальних програм.
Створення системи формувального
оцінювання:
Розроблення стратегії оцінювання навчальних досягнень учнів;
Розроблення загальних критеріїв оцінювання для учнів базової та профільної шкіл (навчальні предмети / інтегровані
курси);
Розроблення методичних рекомендацій щодо формувального
оцінювання в базовій школі;
Розроблення методичних рекомендації щодо формувального
оцінювання в профільній школі;

Пілотування ДПА у формі ЗНО
після 9 класу.
Децентралізація ринку освітніх ресурсів:
Створення
навчально-методичних комплектів для базової
та профільної шкіл;
Зміна нормативної бази щодо
забезпечення
підручниками,
яка передбачає повноцінний
цикл створення навчальних матеріалів, вибір учителя, незалежну експертизу та своєчасність їх закупівлі.
Профілізація у старшій школі:
Розроблення стратегії профорієнтаційної роботи та її впровадження;
Підготовка і проведення пілотного експерименту в профільній школі.

2021
Конструктор
навчальних
програм
Електронний сервіс,
який дає змогу авторським
колективам самостійно
створювати навчальні
програми на основі
державних стандартів
Відповідальні
МОН, УІРО

Методичні
рекомендації
щодо розроблення
освітніх програм
у закладах освіти

Модельні
навчальні
програми для
базової загальної
середньої освіти

Документ для керівників
закладів освіти, який
містить роз’яснення щодо
розроблення освітніх
програм за новими державними стандартами

Програми розроблені
авторськими
колективами
та затверджені
грифом МОН

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО
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2022
Методичні
рекомендації щодо
формувального
оцінювання
в базовій школі

Стратегія
профорієнтаційної
роботи в базовій
та профільній
школах

Документ, що містить опис
методичних підходів до
формувального оцінювання
та особливостей його застосування в базовій школі
в умовах реалізації нового
Державного стандарту

Документ, що
містить опис напрямів
та способів організації
профорієнтаційної
роботи в базовій та
профільній школах

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО

2023

Зміни що стосуються формату
підручників (навчально-методичні комплекти), порядку закупівлі
підручників

Відповідальні
МОН, УІРО

Відповідальні

КМУ, МОН, УІРО, ІМЗО

2024

Державний
стандарт
профільної освіти

2025

Державний стандарт
профільного навчання
за двома спрямуваннями:
академічним та
професійним

Типові освітні
програми профільної
загальної середньої
освіти

Модельні навчальні
програми для
профільної загальної
середньої освіти

Типові освітні програми для
академічних та професійних
ліцеїв, розроблені за новим
Державним стандартом

Програми розроблені
авторськими колективами
та затверджені
грифом МОН

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО, НАПН

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО

2026
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Зміни до Порядку
забезпечення підручниками
та посібниками здобувачів
повної загальної середньої
освіти й педагогічних
працівників (постанова
КМУ від 23 січня 2019 р. № 41)

2027

Наказ щодо
організації пілотного
експерименту (проєкту)
в профільній школі

Методичні
рекомендації щодо
формувального оцінювання
в профільній школі

Документ, що містить програму
пілотного експерименту
(проєкту), список учасників,
відповідальних,
координаторів тощо

Документ, що містить опис методичних
підходів до формувального оцінювання
та особливостей його застосування в
профільній школі в умовах реалізації
нового Державного стандарту

Відповідальні
МОН, ІМЗО

Відповідальні
МОН, УІРО, ІМЗО

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

Професійний
розвиток учителів
Мета: Залучення та підтримка високопрофесійних учителів, які мотивують, розуміють і поважають учнів, розкривають їхній потенціал,
дають змогу кожній дитині зрозуміти, чого і в
який спосіб їй краще вчитися в сучасному світі
та в майбутньому.
Основні цілі й завдання:
Підвищення оплати праці вчителів:
Суттєве підвищення оплати праці молодих учителів;
Поетапне виконання перехідних положень ЗУ «Про освіту» щодо рівня заробітної плати педагогічних працівників;
Збільшення кількості годин для індивідуального та групового навчання учнів задля усунення прогалин у знаннях та навичках унаслідок вимушеного переходу на
дистанційне навчання. Зокрема, з предметів природничо-математичного циклу.
Підготовка майбутніх учителів:
Розроблення стандартів вищої та фахової передвищої освіти за педагогічними спеціальностями на основі компетентнісного підходу, їх узгодження з
профстандартом учителя;
Оновлення освітніх програм підготовки майбутніх учителів;
Запровадження нових підходів до підготовки майбутніх учителів (компетентнісний, особистісно орієнтований,
цифровізація, залучення досвідчених
педагогічних працівників із ЗЗСО до викладання дисциплін);
Державна підтримка ЗВО, які готують
учителів за широкими галузевими /
міжгалузевими спеціальностями;
Запровадження механізму визнання у
ЗВО результатів неформальної та інформальної освіти;
Сприяння входженню в професію молодих учителів (інтернатура, фінансові стимули).

Підвищення кваліфікації учителів та директорів шкіл:
Синхронізація атестації та сертифікації з профстандартом учителя;
Організація і проведення системного
цільового змішаного навчання вчителів, які розпочинають працювати за
новими Державними стандартами,
зокрема для опанування методик проблемно-пошукового, дослідницького й
соціально-емоційного навчання;
Навчання шкільних команд для створення безпечного освітнього середовища та налагодження практики педагогіки партнерства;
Введення загальних і професійних
компетентностей, визначених профстандартом учителя, у зміст програм
підвищення кваліфікації;
Оптимізація мережі Центрів професійного розвитку (ЦПР);
Підвищення рівня заробітної плати
вчителів відповідно до Закону України
«Про освіту»;
Затвердження профстандарту керівника школи;
Оновлення освітніх програм підготовки керівників шкіл;
Розроблення типової програми підвищення кваліфікації директорів шкіл на
основі профстандарту;
Впровадження програми наставницької підтримки директорів шкіл;
Розроблення технології сертифікації
директорів; ;
Запровадження критеріїв та вимог до
курсів підвищення кваліфікації вчителів від провайдерів, що не мають відповідної ліцензії.
Запуск цифрової платформи для взаємодії між надавачами послуг із підвищення кваліфікації, педагогами,
школами, ЦПР, органами управління
освітою різного рівня;
Участь України в міжнародному дослідженні діяльності директорів шкіл і
вчителів TALIS-2024.
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2021
Відновлення дії Постанови
КМУ «Про оплату праці
педагогічних, науковопедагогічних та наукових
працівників закладів
і установ освіти і науки»
від 10 липня 2019 р. № 822

У Державному
бюджеті України
передбачено цільові
кошти на підвищення
кваліфікації
вчителів в межах
реформи НУШ

Дія Постанови двічі призупинялась:
– Постановою КМУ від 15.11.2019 № 1044;
– Постановою КМУ від 23.11.2020 № 1149.
Постанова потребує коригування
в частині термінів імплементації
у зв’язку з попереднім відтермінуванням рішення про її реалізацію.

Всі вчителі, що братимуть
участь у впровадженні
нових Державних
стандартів, мають пройти
цільове підвищення
кваліфікації

Відповідальні
КМУ

Відповідальні
КМУ ВРУ

Стандарти вищої
та фахової передвищої освіти за
спеціальністю 014
«Середня освіта»
Не менше 50% від загального обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
формування професійних
компетентностей під час
вивчення навчальних дисциплін, практична підготовка має становити не менше
30% від загального обсягу
освітньої програми
Відповідальні
МОН

2022
Типова програма
підвищення
кваліфікації
вчителів
базової школи
Модулі:
створення навчальних
програм;
сучасні підходи до організації освітнього процесу;
технології і методи
навчання (у т.ч. цифрові);
оцінювання результатів
навчання учнів включно
з формувальним
оцінюванням;
соціально-емоційне
навчання, педагогіка
партнерства, інклюзивне
навчання.
Відповідальні
МОН, УІРО

Реальний запуск
демонополізованого
підвищення кваліфікації
з фінансовим забезпеченням
Передбачає функціонування платформи
з підтримки підвищення кваліфікації,
яка забезпечує взаємодію суб’єктів
підвищення кваліфікації, закладів
освіти, вчителів, ЦПР і МОН.
Платформа має містити:
реєстр суб’єктів і можливостей
підвищення кваліфікації;
інструмент самооцінювання відповідно до професійних стандартів;
багатокритеріальний пошук та реєстрацію на доступні можливості;
оцінку та відгуки про можливості
підвищення кваліфікації.
Платформа має давати змогу:
генерувати та підписувати документи
про підвищення кваліфікації;
створювати орієнтовний план
підвищення кваліфікації – перелік
потреб (запитів) закладу освіти
у підвищенні кваліфікації;
перевіряти дійсність документа
про підвищення кваліфікації,
отриманого вчителем.
Відповідальні
МОН, УІРО, громадські організації
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Розвиток
і розширення
мережі центрів
професійного
розвитку
педагогічних
працівників
Затверджено порядок
надання субвенції з
Державного бюджету
місцевим бюджетам
на розвиток мережі
центрів професійного
розвитку педагогічних
працівників
Відповідальні
КМУ

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

Введення до навчального
плану додаткових годин
із математики для
індивідуального та
групового навчання учнів,
які цього потребують
Введення додаткових годин
зумовлене наявністю прогалин
у знаннях та навичках учнів
у результаті вимушеного
переходу на дистанційне
навчання
Відповідальні
КМУ, МОН

Проведення цільового
підвищення кваліфікації
вчителів-предметників НУШ

Положення
про педагогічну
інтернатуру

Підвищення кваліфікації спрямоване
на підготовку вчителів-предметників,
які розпочинатимуть роботу за новим Державним стандартом базової освіти у 2022
році. З огляду на значну кількість учителів
пропонується провести змішане навчання за
допомогою дистанційного курсу
та очних тренінгів на базі обласних
інститутів післядипломної освіти

Порядок проходження педагогічної інтернатури вчителями,
передбачити доплату
педагогу-наставнику
до 20% його посадового окладу

Відповідальні
МОН, Обласні інститути
післядипломної освіти

2022
2024

2022
2023

2022
2026

Участь України
в міжнародному
дослідженні
TALIS

2022 – затвердження положення
2024 – набуття чинності

2022 – затвердження
2023 – реалізація

Зміна підходів до
атестації педагогів

Видано розпорядження КМУ про участь
України в міжнародному дослідженні
TALIS-2024.
Передбачено
відповідні видатки
в Державному
бюджеті

Затверджено нове Положення про
атестацію, яке передбачає, що:

Положення про
сертифікацію
вчителів

під час неї враховуються професійні компетентності вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій,
визначених профстандартом;
учасники професійних спільнот
долучаються до оцінювання педагогічної діяльності вчителів;
за результатами атестації
вчителі отримують рекомендації
щодо професійного зростання.

Відповідальні
МОН, КМУ

2023

Відповідальні
МОН

Відповідальні
МОН

Технологія,
що передбачає
накопичувальний
характер проходження сертифікації
вчителями,
які хочуть бути
супервізорами

2022 – затвердження
2023–2025 – пілотна
сертифікація директорів
на добровільних засадах
2026 – обов’язкова сертифікація директорів

Положення про
сертифікацію
директорів

Відповідальні
МОН

Технологія,
що досить легко
масштабується
Відповідальні
МОН

2026

Програма державної підтримки
створення конкурентоспроможних
освітніх програм підготовки
майбутніх учителів у ЗВО

Типова програма
підвищення
кваліфікації вчителів
профільної школи

Передбачено видатки з Державного бюджету на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, оновлення матеріально-технічного забезпечення,
створення цифрового освітнього середовища

Обов’язково має містити тему
з профорієнтації учнів,
інструменти соціальноемоційного розвитку

Відповідальні
КМУ

Відповідальні
МОН, УІРО
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Доступна
мережа шкіл
Мета: Мережа закладів загальної середньої освіти, дає можливість отримувати
якісну освіту всім здобувачам, незалежно від місця проживання, у тому числі – з
особливими освітніми потребами. У закладах освіти створено безпечне та сучасне навчальне середовище.
Основні цілі й завдання:
Створення необхідної
нормативної бази:
Затвердження Концепції профільної освіти;
Затвердження положень про
академічний та профільний
ліцеї, а також положення про
ліцей як заклад освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;
Формування та затвердження нових нормативів щодо навчального середовища, зокрема для навчальних кабінетів та лабораторій;
Перегляд формули освітньої
субвенції;
Оновлення критеріїв розподілу
придбаних коштом Державного
бюджету автобусів (кількість учнів, відстань, кількість рейсів);
Реформування системи оплати
праці для вчителів профільної
школи.
Формування моделей шкільних мереж в областях:
Аналіз наявних шкільних мереж:
• ефективність і якість функціонування;
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• фінансова спроможність засновників;
Підготовка, візуалізація й обговорення зі стейкхолдерами
моделей обласних мереж, які б
ураховували:
• особливості регіону;
• потреби й запити стейкхолдерів освітнього процесу;
• фінансові можливості територій.
Затвердження
диференційованих підходів до формування
мережі ліцеїв в залежності від
щільності населення та відстаней до закладів освіти в різних
терироріальних громадах.
Створення сучасного навчального
середовища:
Забезпечення
закладів
загальної середньої освіти нової
(оновленої) шкільної мережі
сучасною матеріально-технічною,
навчально-методичною
базами в обсязі, необхідному
для дотримання стандартів у
забезпеченні здобувачів освіти
якісними сучасними освітніми
послугами;
Забезпечення шкіл засобами
для створення безпечного середовища та ефективної протидії цькуванню (булінгу);
Забезпечення належних капіталовкладень для оновлення основних та допоміжних приміщень
у школах (або створення нових);
Забезпечення всіх закладів освіти оновлених шкільних мереж
широкосмуговим інтернетом.

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи
2021

2022

ЩОРІЧНО

Розроблення та затвердження
У Державному бюджеті
положення про ліцей як заклад
України передбачено
старшої школи, який функціону- цільові кошти на оновлення
ватиме до моменту старту триріч- обладнання шкіл в межах
ної старшої профільної школи
реформи НУШ
Документ забезпечує логічний
та якісний перехід від дворічної
до трирічної старшої школи
Відповідальні
КМУ, МОН

Розроблення
та затвердження
положень про
академічний та
професійний ліцеї
Документи забезпечують
належне функціонування
академічних та
професійних ліцеїв

Виділені кошти мають
забезпечити необхідні інструменти для впровадження нових
Державних стандартів освіти
Відповідальні
КМУ, ВРУ

Документ
забезпечує старт
та функціонування
старшої профільної
школи
Відповідальні

КМУ, МОН, НАПУ

Впровадження
мережевої освіти
як одного зі способів
підвищення якості освіти

Оновлення вимог до матеріально-технічної та навчально-методичної баз закладів
загальної середньої освіти

Мережева освіта стає актуальною формою підвищення якості
освітніх послуг, особливо в
сільській місцевості

Оновлені вимоги вилучають із переліку обладнання, яке морально та
технічно застаріло, та включають те,
яке забезпечить підвищення якості
освітніх послуг на основі сучасних
технологій та методик навчання

Відповідальні
КМУ, МОН, НАПУ

Відповідальні
МОН, ІМЗО, УІРО, Місцеві
органи управління освітою

Аналіз ефективності
функціонування
шкільних мереж

Вивчення запитів
та потреб учасників
освітнього процесу

Аналіз дає обґрунтування для засновників щодо
здійснення заходів із формування шкільних мереж

Виявлені та враховані
запити й потреби учасників
освітнього процесу, що сприяє уникненню конфліктів, які
можливі під час формування
(оновлення) шкільних мереж

Відповідальні
Засновники (обласні,
міські, селищні, сільські
ради), органи управління
освітою обласних державних адміністрацій, територіальних громад, ДСЯО

Розроблення
та затвердження
концепції старшої
профільної школи

Відповідальні
Засновники, органи
управління освітою

Відповідальні
МОН, ІМЗО, УІРО

Створення перспективних
мап мережі закладів
загальної середньої освіти,
спеціальної освіти
кожної територіальної
громади, області
Перспективні мапи сприяють
кращому розумінню мережі закладів
загальної середньої та спеціальної
освіти стейкхолдерами
освітнього процесу
Відповідальні
Засновники, органи
управління освітою
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2023
Обговорення варіантів
нових мереж зі
стейкхолдерами
Залучення до
формування освітніх
мереж стейкхолдерів сприяє
уникненню конфліктів
у майбутньому

Остаточне
ухвалення рішень
про оновлення
(створення)
шкільних мереж

Забезпечення всіх
закладів освіти
оновлених шкільних
мереж широкосмуговим
інтернетом

Легалізація та легітимізація
нових (оновлених)
шкільних мереж

Доступ до широкосмугового
інтернету забезпечує впровадження мережевої освіти та
підвищує якість освітніх послуг

Відповідальні
Засновники, органи
управління освітою

Відповідальні
Засновники

Відповідальні
МОН, Мінцифра, засновники

2024
Перегляд формули
освітньої субвенції
Зміни до формули
розподілу освітньої
субвенції забезпечують
належну підготовку та
функціонування старшої
профільної школи
Відповідальні
КМУ, МОН, Мінфін

Моделювання
та створення мережі
наукових ліцеїв

Моделювання мережі
ліцеїв старшої
профільної школи

Організаційні заходи
щодо формування мережі
наукових ліцеїв

Організаційні заходи щодо
формування мережі ліцеїв
старшої профільної школи

Відповідальні
МОН, обласні ради,
обласні органи
управління освітою

Відповідальні
Обласні та місцеві ради,
обласні та місцеві органи
управління освітою (спільно)

2026
Реформування системи
оплати праці педагогічних
та науково-педагогічних
працівників у майбутніх ліцеях
старшої профільної школи
Система має забезпечити більший
розмір заробітної плати педагогів,
які працюватимуть у старшій
профільній школі
Відповідальні
КМУ, МОН, Мінфін,
Мінсоц, профспілки
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Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

Інклюзія
Мета: Створення в усіх закладах середньої освіти інклюзивного безпечного освітнього середовища, яке відповідає інтересам усіх учнів, у тому
числі учнів з особливими освітніми
потребами.
Основні цілі й завдання:
Модернізація законодавства:
Оновлення національної стратегії розвитку інклюзивної освіти;
Удосконалення нормативно-правової бази щодо функцій та підготовки асистентів учителів;
Введення до Класифікатора
професій посади спеціального педагога (замість застарілої
посади «вчитель-дефектолог»)
із зазначенням відповідних
функцій та підготовки;
Узгодження системи моніторингу у сфері навчання осіб з
особливими освітніми потребами з Конвенціями ООН про
права дитини та про права осіб
з інвалідністю, найкращими
міжнародними практиками.
Формування інклюзивної компетентності освітян:
Оновлення програм підготовки
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі
асистентів учителів, з урахуванням нових професійних стандартів учителя й керівника закладу
загальної середньої освіти;
Розроблення
професійного
стандарту спеціального педагога
(замість посади «вчитель-дефектолог») та внесення відповідних
змін у програми їх підготовки та
підвищення кваліфікації;
Розроблення навчально-методичного комплексу (навчальний курс, методичні рекоменда-

ції) для засновників і керівників
закладів загальної середньої
освіти щодо правового забезпечення інклюзивної освіти, у
тому числі використання освітньої субвенції;
Організація навчання педагогічних працівників Центрів професійного розвитку з питань
інклюзивної
компетентності
педагогів відповідно до професійного стандарту.
Посилення інституційної спроможності ІРЦ:
Проведення моніторингу діяльності ІРЦ та розроблення пропозицій для зростання їхньої
ефективності;
Створення національного координаційного центру, який забезпечує методичну підтримку за
всіма напрямами діяльності ІРЦ;
Перегляд функцій та завдань
Ресурсних центрів підтримки
інклюзивної освіти як структур,
створених для забезпечення
методичної й аналітичної підтримки ІРЦ.
Популяризація інклюзивної освіти:
Інформаційно-просвітницька
кампанія щодо інклюзивної
освіти;
Моніторинг
навчально-методичного забезпечення, підручників, інших навчальних продуктів щодо дотримання принципів
універсального дизайну у сфері
освіти та недискримінаційності;
Інформаційно-роз’яснювальна
робота та розроблення методичних рекомендацій для авторів
підручників, модельних навчальних програм, інших навчальних
продуктів щодо втілення принципів універсального дизайну та
недискримінаційності.
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2021

2022

Навчально-методичне забезпечення (підручники, програми, інші навчальні продукти)
Підручники, програми, онлайн-ресурси
розробляються на основі універсального
дизайну, тобто є такими, що задовольняють
потреби ширшої авдиторії учнів, охоплюють
і групи учнів з особливими освітніми потребами. Перегляд спеціальних підручників та
спеціальних програм на доцільність їх розроблення (в чому специфіка й чи вона там
є?) та витрат на них державних коштів
Відповідальні
МОН, УІРО

Базовий онлайнкурс для вчителів
та асистентів учителів
середньої та старшої
шкіл «Інклюзивне
навчання в базовій
та старшій
профільній школі»
Курс має:
дати відповіді на низку
запитань учителів (навіщо потрібне інклюзивне
навчання, що воно означає,
як має змінитися практика
вчителя в умовах інклюзивного навчання та реалізації
нового Державного стандарту, яку підтримку може
отримати вчитель тощо);
базуватися на змісті інклюзивної компетентності,
яка передбачає знання й
уміння вчителя навчати в
умовах учнівського багатоманіття;
базуватися на принципах
універсального дизайну
в освіті тощо.
Усі програми підвищення
кваліфікації мають розширювати й доповнювати цей
курс, зокрема його практичну
складову в роботі з вразливими групами дітей тощо
Відповідальні
УІРО
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У Державному
бюджеті України на
2022 р. передбачено
зростання інклюзивної субвенції та забезпеченості ІРЦ

Інформаційно-просвітницька
кампанія щодо популяризації
інклюзивної освіти

Виділені кошти мають
забезпечити ІРЦ більшими
можливостями для підтримки дітей з ООП

Кампанія має висвітлити переваги
інклюзивного навчання, показати
особливості державної підтримки
(законодавство, фінансування),
кадрового забезпечення інклюзивного навчання на різних етапах
освіти (акцент на середній
та старшій школах)

Відповідальні
КМУ, ВРУ

Відповідальні
МОН, УІРО

Типові програми підвищення
кваліфікації керівників та педагогічних працівників із питань
інклюзивної освіти та методичні рекомендації для суб’єктів
підвищення кваліфікації щодо
висвітлення змісту програм
Усі програми підвищення кваліфікації мають розширювати й доповнювати запропонований курс,
базуючись на конкретних потребах
педагогів, зокрема його практичну
складову в роботі з вразливими групами дітей тощо

Комплекс: типові програми підвищення кваліфікації спеціальних
педагогів, практичних психологів,
соціальних працівників із питань
інклюзивної освіти та методичні
рекомендації для них
Усі програми підвищення кваліфікації
мають розширювати й доповнювати вище
запропонований курс, зокрема його практичну складову щодо співучителювання,
надання варіантів послуг дітям та їхнім
сім’ям в умовах інклюзивного навчання,
участі в командах супроводу тощо

Відповідальні
УІРО

Відповідальні
УІРО (Інститут спеціальної
педагогіки і психології НАПН
України, ВЗО – на бажання)

Ініціативні проєкти для закладів
вищої та фахової передвищої освіти
задля перегляду / створення освітніх
програм підготовки бакалаврів / магістрів із питань інклюзивної освіти
На відміну від обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших суб’єктів
підвищення кваліфікації, заклади вищої освіти є
автономними, а тому на них не поширюються ані
типові програми, ані методичні рекомендації.
Проте їх можна заохотити до створення / перегляду освітніх програм, які б містили сучасний
зміст щодо інклюзивного навчання в поєднанні з
педагогічною практикою
Відповідальні
УІРО як ініціатор і координатор
можливих проєктів за підтримки
міжнародних організацій чи програм

Національний
координаційний центр
підтримки мережі ІРЦ
Забезпечити підтримку ІРЦ через координаційний центр, що:
розроблятиме методичні
матеріали за всіма напрямами діяльності ІРЦ;
здійснюватиме моніторинг
діяльності ІРЦ та розроблятиме відповідні пропозиції
для зростання ефективності діяльності мережі ІРЦ;
сприятиме створенню єдиної
бази та її змістовому наповненню для підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ та інше.
Відповідальні
МОН, УІРО

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

Цифровізація
Мета: Наскрізна цифровізація освіти
на всіх її рівнях.
Основні цілі й завдання:
Розроблення нормативно-правової бази:
Формування освітньої політики
цифровізації із відповідною дорожньою картою;
Розроблення індексів цифрової
готовності всіх учасників освітнього процесу зі шляхами систематичного моніторингу стану
всіх складових цифровізації.
Розбудова цифрової інфраструктури:
Оновлення застарілої комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання з розрахунку 1
комп’ютер на 5 учнів;
Забезпечення всіх закладів середньої освіти швидкісним інтернетом та мобільним зв’язком;
Створення системи електронного керування та електронного документообігу, яка охоплює всю систему середньої
освіти й синхронізується із суміжними розробками;
Функціонує Національна освітня електронна платформа, що

містить цифрові освітні матеріали для вчителів та учнів, а також конструктор уроків;
Розроблення відкритих електронних освітніх ресурсів різного формату (відео, аудіо,
графічний, текстовий тощо),
онлайн-платформи для підвищення кваліфікації та забезпечення доступу до них усіх учасників освітнього процесу.
Формування інформаційно-цифрової компетентності:
Розроблення рамки та стандартів інформаційно-цифрової
компетентності всіх учасників
освітнього процесу, а також інструментів її вимірювання;
Розроблення навчальних програм із різних предметів та
інтегрованих курсів, у яких
зазначається
інформаційно-цифрова-компетентність;
Створення системи підвищення
кваліфікації педагогічних працівників із питань ефективного
використання цифрових ресурсів та інструментів і забезпечення змішаного навчання;
Створення системи моніторингу розвитку інформаційно-цифрової компетентності.
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2021
Концепція
Цифрової
трансформації
освіти і план
її впровадження
Містить завдання
й дорожню карту
цифровізації освіти
на державному,
регіональному та
інституційному рівнях

Оновлене положення про
впровадження технологій
дистанційного навчання,
у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які не відвідують
ЗО за станом здоров’я
Мають бути розроблені критерії
ефективного впровадження
технологій дистанційного та
змішаного навчання

Відповідальні
МОН

Відповідальні
МОН

Модель мережевої
спільноти вчителів
для оцінювання
інформаційноцифрової компетентності колег

Концепція створення
єдиного методичного
простору цифровізації

Технологія дає
можливість проходити
сертифікацію вчителям,
які хочуть бути
супервізорами
Відповідальні
МОН

Вимоги до різнорівневих
інформаційно-цифрових
компетентностей учнів
початкової, середньої та старшої
шкіл, критерії їх оцінювання
за допомогою цифрових
технологій і сервісів
Відповідальні
МОН

Має передбачати:
створення порталу, на якому
вчителі та методисти можуть
обмінюватися розробленими сучасними електронними
методичними матеріалами
щодо використання цифрових інструментів та сервісів у
освітньому процесі;
розроблення критеріїв оцінювання якості таких матеріалів.
Відповідальні
МОН

Стандарти інформаційноцифрової компетентності
учнів, учителів інформатики,
предметників, бібліотекарів,
керівників шкіл

Концепція створення єдиної
системи електронного
управління та електронного
документообігу в ЗСО
та установах системи
середньої освіти
Містить:
опис складових єдиної системи
електронного управління та електронного документообігу;
умови та вимоги до її впровадження;
опис технічних характеристик і
критеріїв її оцінювання з урахуванням можливості синхронізації
із суміжними розробками.
Відповідальні
МОН

2023
Положення про
фінансування, створення
й використання електронних підручників

Концепція
проведення моніторингу
цифрової готовності

Умови використання
електронних підручників
у освітньому процесі, критерії
фінансування закупівлі сучасних
електронних підручників

Особливості запровадження в усіх
ЗСО інструменту для самооцінювання
рівня готовності закладу до цифрової
трансформації освітнього процесу
та створення програми цифрової
трансформації освіти

Відповідальні
МОН

Відповідальні
МОН
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Дорожня карта реформи
базової та профільної школи
2022
Типова освітня програма
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
і керівників ЗСО щодо
використання ЦТ в
освітньому процесі

Модель
фінансування
цифровізації ЗО
Принципи розподілу
фінансів на всіх рівнях
для забезпечення
цифровізації ЗО

Модулі на різних рівнях
за змістом відповідають
проєкту стандарту цифрової
компетентності педагогічних
працівників

Відповідальні
МОН

Відповідальні
МОН

Оновлене положення про
атестацію педагогічних працівників
щодо володіння інформаційноцифровою компетентністю
Під час атестації:
враховуються професійні компетентності
вчителя відповідно до кваліфікаційних
категорій, визначених профстандартом;
учасники професійних спільнот долучаються
до оцінювання педагогічної діяльності вчителів;
учителі отримують рекомендації щодо професійного зростання за результатами атестації.
Відповідальні
МОН

Забезпечення ЗСО
засобами ЦТ, у тому
числі комп’ютерами
з розрахунку 1
комп’ютер на 5 учнів

Охоплення всієї
мережі закладів
середньої освіти
швидкісним
інтернетом

Об’єктивний аналіз потреб ЗСО в комп’ютерній
та мультимедійній техніці,
визначення джерел і пріоритетів фінансування

Об’єктивний аналіз
потреб ЗСО в забезпеченні
швидкісним інтернетом,
визначення джерел і
пріоритетів фінансування

Відповідальні
МОН, обласні
держадміністрації,
засновники закладів
освіти

Відповідальні
МОН, обласні держадміністрації, засновники
закладів освіти

2023
2024

Впроваджена й наповнена
якісним контентом Національна
освітня електронна платформа
Потребує визначення принципів щодо:
створення, оцінювання та добору
якісного освітнього контенту різного
формату (відео, аудіо, графічного,
текстового) для платформи;
її оновлення та використання;
забезпечення доступу до матеріалів
учителям та учням, у тому числі учням із сільської місцевості, з віддалених та важкодоступних районів.
Відповідальні
МОН, обласні держадміністрації,
засновники закладів освіти

2023

Концепція проведення ДПА
в електронному форматі

Концепція створення та запровадження системи
управління електронним навчанням (LMS)
задля управління освітнім процесом ЗСО

Створення центрів тестування на регіональному та інституційному рівнях
із відповідними функціональними
обов’язками, підготовка завдань для
ДПА в електронному форматі, запровадження автоматизованої платформи
для проведення тестування учнів,
оснащення центрів ресурсами

Опис складових системи управління електронним навчанням і освітнім процесом ЗСО, функціональних можливостей, критеріїв її оцінювання та шляхів запровадження, технічних характеристик. Система
має, зокрема, передбачати використання мобільних технологій для комунікації батьків, учителів, учнів і керівників щодо прогресу та результатів освітньої діяльності учнів, використання технологій для інформування батьків про результати навчальних досягнень учнів

Відповідальні
МОН

Відповідальні
МОН
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Оцінювання
якості освіти
Мета: Стабілізована й гармонізована система підсумкових оцінювань
на ключових етапах загальної середньої освіти.
Основні цілі й завдання:
Переформатування чинної системи
підсумкового оцінювання:
Реалізація стратегії розвитку
освітніх оцінювань22 , розроблення стратегії розвитку освітньої діяльності шкіл;
Підготовка комплектів матеріалів для проведення ДПА на
етапах завершення початкової,
базової та профільної освіти;
Розроблення спеціалізованих
програмних продуктів для збирання даних і розміщення там
матеріалів ДПА;
Підготовка звітів та рекомендацій за підсумками міжнародних,
національних та локальних моніторингових досліджень.
Покращення методичної підтримки
проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності шкіл:
Методична підготовка експертів щодо написання якісних
висновків та дієвих рекомендацій за результатами інституційних аудитів;
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Розроблення інструментів для
вимірювання навчальних досягнень учнів під час інституційних
аудитів;
Розроблення методики збирання та опису позитивних практик
під час інституційних аудитів,
забезпечення їх поширення серед шкіл;
Розроблення порадника для
шкіл і засновників щодо роботи
з рекомендаціями за результатами аудитів;
Методична підтримка директорів шкіл щодо практичного впровадження внутрішньої системи
забезпечення якості освіти.
Запровадження тестувань у цифровому форматі:
Цифровізація процедур узагальнення результатів інституційного аудиту (запуск системи
Evaluate);
Розроблення механізмів оцінювання навчальних досягнень
учасників оцінювань, проведення досліджень якості освіти,
інших стандартизованих тестувань із використанням цифрових технологій;
Створення мережі екзаменаційних центрів (ЕЦ);
Реалізація окремих освітніх оцінювань і тестувань із використанням комп’ютерної техніки
на базі мережі екзаменаційних
центрів.
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Стратегія розвитку освітніх
оцінювань у
сфері загальної середньої
освіти в Україні
до 2030 року,
Український
центр оцінювання якості
освіти, 2019

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

2021
Система EvaluAd
Електронний ресурс,
який дає змогу
автоматизувати
опрацювання
результатів інституційного аудиту
Відповідальні
ДСЯО

2023
2026
Звіт та рекомендації
за підсумками участі
України в наступних
циклах PISA
Деталізований звіт за
відповідними галузями, а
також рекомендації для
конкретних учасників освітнього процесу
Відповідальні
ДСЯО

2022
Стратегія зовнішнього
оцінювання якості освіти
та якості освітньої діяльності закладів освіти
Стратегія до 2030 року
щодо перспектив розвитку
зовнішнього оцінювання
якості роботи шкіл
Відповідальні
ДСЯО

2023

2022
2024
Звіт та рекомендації за
підсумками проведення
циклів загальнодержавного
зовнішнього моніторингу
якості початкової освіти
Деталізований звіт за відповідними
галузями, а також рекомендації
для конкретних учасників
освітнього процесу
Відповідальні
УЦОЯО

2024

Звіт та рекомендації
за підсумками участі
України в наступних
циклах Міжнародного
порівняльного оцінювання тенденцій
у природничоматематичній освіті (TIMSS, Trends
in International
Mathematics and
Science Study)

Комплект матеріалів для
проведення локального
моніторингового
дослідження серед учнів
6-х класів на комп’ютерній
основі з використанням
комплексного
компетентнісного тесту,
який дасть змогу оцінити,
наскільки здобувачі освіти
адаптувалися в ЗЗСО і
здатні навчатися далі

Деталізований звіт за відповідними галузями, а також
рекомендації для конкретних
учасників освітнього процесу

Комплект має містити:

Відповідальні
МОН, Мінфін, МЗС, УЦОЯО

програму моніторингу;
характеристику моніторингових інструментів;
методичні рекомендації щодо
проведення моніторингу;
тестові роботи, придатні для
завантаження в комп’ютерне
тестове середовище;
інструкції з перевірки та оцінювання тестових робіт;
навчальні матеріали щодо
організації та проведення
моніторингу, використання
результатів.
Відповідальні
МОН, НАПНУ, ІМЗО, УЦОЯО
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2024

2025

Спеціалізовані
програмні продукти для
збирання даних і розміщення матеріалів ДПА (функціональні модулі е-платформи «Державна підсумкова
атестація на рівні початкової
освіти», «Державна підсумкова атестація на рівні базової
середньої освіти», «Державна
підсумкова атестація на рівні
профільної освіти»)
Функціональний модуль для
агрегації результатів ДПА на рівні
країни й накопичення інформації
про інструменти ДПА з можливістю
подальшого практичного, зокрема
й аналітичного, використання
цих матеріалів
Відповідальні
МОН, Мінцифра,
УІРО, ІМЗО, УЦОЯО

Інфраструктура для
проведення ДПА на рівні
початкової школи
Передбачає підготовку комплекту матеріалів для проведення ДПА на етапі завершення
початкової школи, зокрема:
програм ДПА;
характеристик
атестаційної роботи;
методичних рекомендацій
щодо проведення ДПА;
атестаційних робіт із мовно-літературної та математичної освітніх галузей;
інструкцій із перевірки та оцінювання атестаційних робіт;
навчальних матеріалів щодо
організації та проведення
ДПА, внесення даних, використання результатів.

Інфраструктура для проведення
ДПА на рівні базової освіти
Передбачає підготовку комплекту матеріалів
для проведення ДПА на етапі завершення
базової освіти, зокрема:
програм ДПА з визначених освітніх галузей;
характеристик атестаційних робіт;
методичних рекомендацій щодо проведення ДПА;
атестаційних робіт із мовно-літературної, математичної,
суспільно-гуманітарної, природничої освітніх галузей;
інструкцій із перевірки та оцінювання атестаційних робіт;
навчальних матеріалів щодо організації та проведення
ДПА, внесення даних, використання результатів;
навчальних матеріалів для незалежних експертів,
залучених для моніторингу доброчесності
проведення атестацій, які адмініструють самі ЗЗСО;
навчальних матеріалів для екзаменаційних комісій, що
здійснюють контрольну / повторну перевірку робіт ДПА.
Відповідальні
МОН, УЦОЯО, НАПНУ, ІМЗО

Звіт та рекомендації
за підсумками участі
України в наступних
циклах Міжнародного
дослідження прогресу
читацької грамотності
(PIRLS, The Progress in
International Reading
Literacy Study)
Деталізований звіт
за відповідними галузями,
а також рекомендації для
конкретних учасників
освітнього процесу
Відповідальні
МОН, Мінфін,
МЗС, УЦОЯО

Відповідальні
МОН, УЦОЯО,
НАПНУ, ІМЗО
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2030
Інфраструктура для проведення
державної підсумкової атестації
на рівні профільної освіти
Передбачає підготовку комплекту
для проведення ДПА на етапі завершення профільної освіти, зокрема:
програм ДПА з визначених
освітніх галузей;
характеристик атестаційних робіт;
методичних рекомендацій
щодо проведення ДПА;
атестаційних робіт із визначених
освітніх галузей;
інструкцій із перевірки та
оцінювання атестаційних робіт;
навчальних матеріалів щодо організації та проведення ДПА, внесення
даних, використання результатів.
Відповідальні
МОН, УЦОЯО,
НАПНУ, ІМЗО

Дорожня карта реформи
базової та профільної школи

Комплект матеріалів для проведення
локальних моніторингових
досліджень серед учнів 8-х класів
на комп’ютерній основі
Комплект має містити:
програми моніторингу з таких галузей як
державна мова (рідна або друга), рідна мова
(як додаткова – для ЗЗСО / класів із навчанням
мовами корінних народів та національних меншин), математика, комп’ютерна грамотність;
характеристику моніторингових інструментів;
методичні рекомендації щодо проведення
моніторингу;
тестові роботи, придатні для завантаження в
комп’ютерне тестове середовище;
інструкції з перевірки та оцінювання тестових робіт;
навчальні матеріали щодо організації та проведення моніторингу, використання результатів.

Запровадження
комп’ютерної системи
для проведення
моніторингу в 6-х
та 8-х класах
Функціональне для учнів
відповідного віку тестове
середовище та супровідний
функціонал для збирання
та опрацювання даних
Відповідальні
МОН, УЦОЯО

Мережа
Екзаменаційних
центрів
Центри, у яких
можна без засторог
проводити освітні
оцінювання високих
ставок
Відповідальні
МОН, Мінфін,
УЦОЯО

Відповідальні
МОН, НАПНУ, УЦОЯО
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