
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

   

                                                                           Міністерство юстиції України 

 

 

Щодо надання звіту про  

стан виконання плану дій 

 

 

На виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (далі – 

План дій), Міністерство освіти і науки України в межах компетенції надає звіт 

про стан виконання плану дій. 

 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

Перший заступник Міністра                                     І. Р. Совсун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                    Додаток  

                                                                                   до листа Міністерства  

                                                                                   освіти і науки  

                                                                                   від ________ № ___________ 

 

Звіт про стан виконання Плану дій. 

 

  Пункт 5.6 Плану дій. Міністерство освіти і науки України листом 

звернулося до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони 

України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства юстиції України. Міністерства охорони 

здоров’я України, Державної фіскальної служби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій з проханням надати кандидатури для участі в 

робочій групі з розробки навчальної програми щодо надання людям з 

інвалідністю допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та запровадження системи тренінгів для працівників 

закладів, в яких перебувають люди з мало мобільних груп населення, з метою 

підвищення їх рівня обізнаності з питань інвалідності. 

Робочу групу запропоновано утворити на базі Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул.                   

В. Липківського, 36). 

Наразі на адресу Інституту надходить інформація від державних установ з 

пропозиціями кандидатур для участі в діяльності робочої групи. 

Також, підготовлено та направлено ректорам (директорам) регіональних 

закладів післядипломної педагогічної освіти лист з проханням надати 

інформацію щодо наявності навчальних програм з надання  людям з 

інвалідністю допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

  Пункт 54. 2 Плану дій. Вивчено питання щодо організаційно-

методичних засад навчально-виховного процесу та забезпечення комплексної 

реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-

реабілітаційних центрів у Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській  

областях. 

 

Пункт 66. 3 Плану дій. Висвітлення питань щодо забезпечення прав 

дитини передбачено програмами окремих дисциплін при підготовці кадрів у 

вищих навчальних закладах підпорядкованих Міністерству освіти і науки 

України за спеціальностями 081 «Право», 082 «Міжнародне право», а також 

спеціальностями галузі знань 01 «Освіта». Оновлення програм відповідних 

дисциплін здійснюється систематично з урахуванням зміни законодавчої і 

нормативно-правової бази. 

 

Пункт 81. 2 Плану дій. Навчання учнів з порушенням фізичного та /або 

розумового розвитку у професійно-технічних навчальних закладах переважно 

здійснюється в загальних групах разом з іншими учнями. Однак, є випадки, 



коли таке навчання неможливе, тому створюються спеціальні групи, для яких 

розробляються навчальні плани зі збільшенням терміну навчання, в залежності 

від складності навчального матеріалу. 

Спеціальні групи створюються з урахуванням характеру захворювання 

учнів, зокрема з ураженням зору, органів слуху, з порушенням розумового 

розвитку тощо. 

Також інформуємо, що МОН започатковано проведення експерименту 

всеукраїнського рівня на базі Державного навчального закладу «Одеський 

центр професійно-технічної освіти» за темою «Технологія забезпечення 

доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу 

для учнів з порушеннями слуху на базі Державного навчального закладу 

«Одеський центр професійно-технічної освіти» на 2016-2018 роки» (наказ МОН 

від 25.05.2016 р. № 565). 

За даними Державної служби статистики України в 2015 році мережа 

дошкільних навчальних закладів склала 14 тис. 813 закладів різних типів та 

форм власності. У них здобувають дошкільну освіту 1 млн. 291 тис. дітей. 

Охоплення дітей дошкільного віку (3-5 років) дошкільними навчальними 

закладами по Україні становить 74 %. 

З метою забезпечення прав дітей на дошкільну освіту регіональними 

органами управління освітою постійно проводиться робота по розширенню 

мережі дошкільних навчальних закладів. 

У 2015 році прийнято в експлуатацію 1256 місць у дошкільних 

навчальних закладах і відкрито 4 новобудови. 

З метою забезпечення дошкільного освітою дітей з особливими освітніми 

потребами в Україні функціонують 4055 груп спеціального призначення в них 

отримують корекційну допомогу і дошкільну освіту 65 тис. 227 дітей. 

Також, функціонують 1447 санаторних груп, в яких 33 тис. 307 дітей. 

Із внесенням змін до Закону України «Про дошкільну освіту» в частині 

впровадження інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах у 2015 

році відкрито 116 інклюзивних груп. 
 

Пункт 85. 5 Плану дій. Розроблення навчально-методичних матеріалів 

до навчальних дисциплін, що передбачають вивчення питань основ 

міжнародного гуманітарного права та основ прав людини є обов’язковою 

вимогою щодо забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах 

за відповідними спеціальностями, а розроблення таких матеріалів є складовою 

методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів. 

Також, підготовлено для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладах посібник для вчителів «Шкільний календар з прав людини». 

У січні - травні 2016 року проведено навчально-методичні семінари для 

викладачів правових дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів із 

залученням наукових працівників та фахівців – практиків у сфері прав людини 

(м. Львів, м. Тернопіль, - січень, м. Дніпропетровськ, м. Ірпінь, Київська 

область – лютий, м. Біла Церква – березень, м. Чернігів – квітень, м. Київ - 

квітень). 



До програми з історії України, всесвітньої історії та основ правознавства 

включено освітній компонент навчання прав людини відповідно до 

рекомендацій ОБСЄ щодо впровадження підходу, заснованого на правах 

людини. Виокремленого питання зі сфери навчання прав людини, а саме: 

«Покоління прав людини»; «Міжнародні стандарти у галузі прав людини: 

поняття, акти, що їх закріплюють», уведені практичні заняття «Європейський 

суд з прав людини» тощо.   

 

Пункт 87. 1-6 Плану дій. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом: систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на 

офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким 

іншим способом. Надання інформації за запитами на інформацію, а також 

постійно здійснюється надання методичної допомоги працівникам МОН, 

установ і організацій, підпорядкованих МОН, при підготовці відповідей на 

запити публічну інформацію та роз’яснення у спілкуванні з громадянами. 

За період з 1 січня по 30 червня 2016 року до Міністерства надійшло 631 

запит на публічну інформацію. З них: поштою – 140 (22,2%), електронною 

поштою – 491 (77,8%). 

Аналіз кількості запитів на публічну інформацію протягом звітного 

періоду за категоріями запитувачів свідчить, що від фізичних осіб надійшло 485 

(76,9%), від юридичних осіб – 82 (12,9%), від засобів масової інформації 

(журналістів) – 26 (4,2%), від інших органів виконавчої влади – 29 (4,6%), від 

об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 9 (1,4%). 

МОН бере участь у реалізації зазначеного завдання у межах своєї 

компетенції, а саме забезпечує висвітлення проведення публічних заходів, які 

організовують структурні підрозділи МОН та установи й організації, 

підпорядковані МОН. 

 

Пункт 87. 10 Плану дій. Проведено в трудових колективах лекції про 

права і свободи людини. Проведено науково-пошуковий інтерактивний семінар 

«Підтримка гідності суб’єктів освітнього середовища», Всеукраїнський конкурс 

«Ерудит», а також роботу Круглого столу щодо дослідження з питань 

впровадження Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, зокрема статті 

24 «Освіта». 

 

Пункт 119. 6 та 119. 8 Плану заходів. 

З метою виконання доручення Прем’єр-міністра України до Закону 

України від 14 травня 2015 року № 425-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх 

дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час 

масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» 

Міністерство доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку та умов надання державної цільової підтримки для 



здобуття професійно-технічної та вищої освіти деяким категоріям громадян» та 

в установленому порядку повторно направило його (лист від 12.05.2016 № 1/12-

2226) на погодження до центральних органів виконавчої влади. 

Міністерство фінансів (лист від 09.06.2016 № 31-07010-07-5/16567) 

зазначило, що у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

видатки на вказані в проекті постанови цілі не передбачені та не погодило 

зазначений нормативно-правовий акт. 

Після остаточного погодження центральними органами виконавчої влади 

зазначеного проекту нормативно-правового акта, відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 року № 950, він буде невідкладно поданий на 

розгляд Уряду. 

Крім зазначеного, наказом Міністерства освіти і науки від 06 червня 2016 

року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085» зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 16 червня 2016 року за № 860/28990 затверджено Зміни до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році. 

Зокрема, зазначеними змінами передбачено, що право на зарахування за 

співбесідою до вищих навчальних закладів мають особи, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 

участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича 

(далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період 

з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року та особи, які визнані 

інвалідами війни. 

Зарахування в межах встановлених квот передбачено для учасників 

бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,  забезпеченні її 

проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеними відповідними 

положеннями про проходження військової служби, для осіб, яким таке право 

надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», та для осіб, яким 

таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції». 

Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають 

діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районах проведення антитерористичної операції. 
 

 


