
ПІДСУМКИ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 2021 РОКУ



СТВОРЕНО 11 431 додаткове місце в садочках (за два 
останні роки – майже 25 тис.)

ЗАВЕРШЕНО основний етап дослідження щодо оцінювання 
якості освітнього процесу за методикою ECERS-3

СТВОРЮЄМО УМОВИ ДЛЯ РАННЬОГО РОЗВИТКУ

РОЗРОБЛЕНО проєкт нової редакції Закону України «Про 
дошкільну освіту»

ЗБУДОВАНО ТА РЕКОНСТРУЙОВАНО 115 ЗДО (2020-2021 роки)

ВІДКРИТО 236 приватних заклади дошкільної освіти (2020-2021 роки)



o За ініціативи першої леді Олени Зеленської розпочато
зміни в систему шкільного харчування у школах: за два 
роки ВІДРЕМОНТОВАНО 1298 харчоблоків (за два роки 
– 3 107 харчоблоків, закуплено нове сучасне
обладнання) створено платформу «Знаїмо»
znaiimo.gov.ua

БУДУЄМО ЯКІСНЕ, ДОСТУПНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Середня загальноосвітня школа № 98 м. 
Львова

Миколаївська гімназія №4 Миколаївської міської 
ради Ліцеї № 1 Гостомельської селищної ради

Бучанського району

Опорний заклад освіти
«Шкарівський академічний ліцей –
центр позашкільної освіти» 
Білоцерківського району



o РОЗПОЧАТО апробацію Державного стандарту базової
середньої освіти в 5 класах 143 закладів загальної
середньої освіти

o РОЗВИНЕНО мережу опорних закладів: протягом року 
створено 186 шкіл (1215 закладів)

o ЗАТВЕРДЖЕНО Типову освітню
програму для 5-9 класів закладів
загальної середньої освіти

o УХВАЛЕНО Положення про ліцей та 
Порядок проживання та утримання учнів у 
пансіонах закладів освітиo ЗАТВЕРДЖЕНО Положення про 

педагогічну інтернатуру та професійний
стандарт за професією «Керівник
(директор) закладу загальної середньої
освіти»

o ВИДАНО на 153 тис. 120 підручників більше, ніж минулого
року (10 млн 136 тис. 620 примірників підручників) o ПРАЦЮЄ понад 150 STEM-центрів і лабораторій

ФОРМУЄМО ОСВІЧЕНУ ТА ЩАСЛИВУ ДИТИНУ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ



o У 6394 школах ОРГАНІЗОВАНО інклюзивні класи (загальна кількість 18 681)

o ПІДГОТОВЛЕНО для роботи в інклюзивних класах 17 215 асистентів вчителя

БУДУЄМО ЯКІСНЕ, ДОСТУПНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

o СТВОРЕНО державну установу «Школа супергероїв»

o ОРГАНІЗОВАНО безкоштовне перевезення до закладів освіти
91% шкільними автобусами, 100% усіма видами транспорту

ФУНКЦІОНУЄ 648 інклюзивно-ресурсних центрівo Ф



ПРОВЕДЕНО WORLD COOL GAMES (2-ге місце), E-SPORT GAMES (1-ше та 3-тє місця)

РОЗВИВАЄМО ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ, 
КУЛЬТУРИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ТРИВАЄ реєстрація на національну Олімпіаду геніїв — GENIUS Olympiad Ukraine

o

o

o У межах програми Президента України «Здорова Україна» активно 
розвиваються секції, споритвні клуби, ДЮШС, спортивно-масові заходи.

o ВПЕРШЕ ПРОВЕДЕНО Всесвітні учнівські ігри U15 (1-ше загальнокомандне місце)



РОЗПОЧАТО СИСТЕМУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

o ПРОВЕДЕНО понад 10 000 профорієнтаційних
тестувань та консультацій

o ЗАПРОВАДЖЕНО Всеукраїнський проєкт з профорієнтації
та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії»

o у Школі Кар’єрного Консультанта вже
НАВЧАЮТЬСЯ понад 2 000 вчителів
та шкільних психологів

o 12 жовтня було проведено ПРОВЕДЕНИЙ перший 
Всеукраїнський урок з профорієнтації у прямому ефірі
(внесено до Національної Книги Рекордів)

o ЗАПУСТИТИ ефективний «соціальний ліфт», який
з’єднає навчальні заклади та роботодавців, що стане 
основою формування системного Кадрового Резерву 
України



o СТВОРЕНО 63 науково-практичних центри

o Дуальну форму навчання впроваджено у 240 закладах 
професійної освіти та 1376 підприємств

ФОРМУЄМО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ НА 
РИНКУ ПРАЦІ

o ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України пріоритетні заходи 
щодо розвитку професійної освіти

o ВПЕРШЕ ПРОВЕДЕНО 5 конкурсів фахової майстерності



ЗАТВЕРДЖЕНО понад 60 нових освітніх стандартів освітніх ступенів бакалавра, магістра, 
фахового молодшого бакалавра та 1 стандарт освітньо-наукового ступеня доктора філософії

ПРОВЕДЕНО пілотний проєкт закладів фахової передвищої та вищої освіти з підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття освіти

ЗАПРОВАДЖЕНО електронне ліцензування в сфері вищої освіти у частині видачі ліцензій

ПРОВЕДЕНО пілотування єдиного державного кваліфікаційного іспиту

ЗАТВЕРДЖЕНО Концепцію державної програми відновлення та розбудови мережі
гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти на 2021-2025 роки

СТВОРЮЄМО РІВНІ УМОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



РОЗПОЧАТО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ТА 
НАУКОВОГО ЦЕНТРУ – ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

o підготовлено законопроєкт «Про Президентський університет»

o розроблено освітньо-наукові програми

o підготовлено концепцію науково-технологічного парку, 
закладено 500 млн у бюджет 2022 року

o проведено публічні заходи щодо залучення українських викладачів і науковців

o розроблено ескізний проєкт, проведені
інженерно-вишукувальні роботи



У межах проєкту «Ноутбук кожному вчителю» 
41 003 з 61 053 ноутбуків уже ДОСТАВЛЕНО в школи

РОЗМІЩЕНО 1 800 уроків до 73 курсів для національної онлайн-платформи 
«Всеукраїнська школа онлайн» (майже 400 уроків ще буде розміщено у січні 2022)
для 263 382 користувачів із понад 122 країн

977 закладів освіти в сільській місцевості ПІДКЛЮЧЕНО до 
широкосмугового Інтернету в межах проєкту «Інтернет-субвенція»

ПРАЦЮЄ Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту 
(центральна система для шкіл, дитсадків, профтехів і позашкілля)

СТВОРЕНО 160 центрів іспитування з української мови

СТВОРЕНО платформу «Наука і бізнес»

ПРАЦЮЄМО НАД ЦИФРОВІЗАЦІЄЮ ОСВІТИ І НАУКИ

691 школу ПІДКЛЮЧЕНО до 
Державного е-журналу



СТВОРЮЄМО УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ ТА ІННОВАЦІЙ МОЛОДІ

12 жовтня 2021 року ПІДПИСАНО Угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та 
інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з 
атомної енергії «Євратом»

ПІДПИСАНО: 15 міжнародних угод про співробітництво

ЗАПОЧАТКОВАНО міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних 
проєктів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE»


