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Про підсумки розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та  

професійно-технічної освіти 

у 2013/2014 навчальному році та  

завдання на 2014/2015 навчальний рік 
 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки України 

С. М. Квіта, виступи голови Комітету Верховної Ради України з питань науки 

і освіти Л. М. Гриневич, членів колегії та учасників дискусії, колегія 

відзначає, що у складних умовах подолання воєнної агресії Росії проти нашої 

держави та обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів в цілому 

забезпечується функціонування системи освіти, створюються передумови для 

її модернізації у подальшому, зокрема:  

у вкрай несприятливих умовах тимчасової анексії Росією Автономної 

Республіки Крим і міста Севастополя, російської агресії на Сході країни було 

успішно завершено навчальний рік, випускникам вручено документи про 

освіту, частину учнів та педагогів з цих територій переведено на навчання та 

роботу до інших регіонів країни; 

встановлено мораторій на перевірку та інспектування навчальних 

закладів; 

скасовано невмотивовану заборону на використання у школах навчальної 

літератури, видрукуваної до 2012 року; 

на підставі громадського обговорення внесено зміни до навчальних 

планів та програм; 

………………………………………… 

Однак, у функціонуванні систем дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійно-технічної освіти ще є серйозні проблеми та 

недоліки.  

Першочергово необхідно оновити законодавство про освіту.  

До прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» та 

запровадження на його основі системної модернізації дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти вважати 
пріоритетними завданнями: 
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- недопущення збільшення норми педагогічного навантаження на ставку 

заробітної плати вчителів, викладачів, вихователів, керівників гуртків, інших 

педагогічних працівників, забезпечення збереження рівня оплати праці за 
класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальними 
кабінетами, виробничими майстернями, розміру надбавок, винагороди та 
доплат, зокрема й за перевищення планової наповнюваності  груп, 
вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним 
керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів 
дошкільних закладів тощо. Поетапне запровадження нового механізму 

оплати праці педагогічних працівників та спеціалістів закладів освіти з 

поступовим її підвищенням до європейського рівня; 

- недопущення порушення трудового законодавства керівниками 
навчальних закладів при покладенні на педагогічних працівників 
виконання додаткових обов’язків. У необхідних випадках будь-яка 
додаткова робота має відповідним чином винагороджуватися;  

…………………………………………. 

 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 
 

 

……………………………………….. 

18. Департаментам освіти і науки обласних та Київської міської 

державних адміністрацій, іншим місцевим органам управління освітою, 

керівникам навчальних закладів: 

…………………………………………….. 

18.14. Вжити дієвих заходів для забезпечення своєчасної 
виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів та 
установ освіти, не допускати примусового відправлення 
працівників у безоплатні відпустки, зменшення розміру 
надбавок за престижність праці педагогічним працівникам та за 
особливі умови роботи працівникам, зокрема й бібліотечним, 
інших виплат.  

 

19. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 

Міністра Полянського П. Б. 

 

 

Голова колегії, 

Міністр                                                                                               Сергій Квіт 


