Проєкт
Програми спільної діяльності
Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук України
на 2020-2022 роки

Законодавчі акти, на реалізацію яких розроблено
Програму спільної діяльності МОН України
та НАПН України на 2020-2022 роки


Законодавство у сфері освіти і науки



Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом



Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р.
№ 722



Програма діяльності Кабінету Міністрів України
затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2019 р. № 849 та схвалена Верховною Радою
України

Ціль сталого
розвитку
України на
період до
2030 року
відповідно
до Указу
Президента
України
від 30
вересня
2019 р.
№ 722

Пункт

1 Ціль
4) забезпечення
всеохоплюючої і
справедливої якісної
освіти та заохочення
можливості навчання
впродовж усього життя
для всіх;
пункт

3 стосовно участі
Національної та
національних галузевих
академій наук в
реалізації Цілей сталого
розвитку України

Пріоритетні цілі для освітньо-наукової сфери,
визначені Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України
(для МОН України)









Ціль 1. Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної
освіти.
Ціль 2. Випускники школи є самодостатніми, творчими та
креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та
володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.
Ціль 3. Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для
здобуття якісної професійної освіти з подальшим
працевлаштуванням.
Ціль 4. Випускники закладів вищої освіти є
конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.
Ціль 5. Українські вчені мають належні умови для досліджень
та інтегровані у світовий науковий простір.

Інша цільова діяльність,
представлена в проєкті Програми

• Психологічний супровід освіти;

• Загальні проблеми розвитку освітнього
простору

Структурні підрозділи МОН України,
з якими визначався і погоджувався
зміст заходів Програми















Директорат дошкільної та шкільної освіти
Директорат інклюзивної та позашкільної освіти
Директорат вищої освіти і освіти дорослих
Директорат професійної освіти
Директорат науки
Департамент дошкільної та шкільної освіти
Департамент професійної освіти
Департамент вищої освіти
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування
Головне управління загальної середньої та дошкільної освіти
Управління міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»





Установи,
які є
виконавцями
Програми
від НАПН
України













Інститут педагогіки НАПН України
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України
Інститут вищої освіти НАПН України
Інститут інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН
України
Український НМЦ практичної психології і соціальної
роботи
Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В.О. Сухомлинського

Найвагоміші очікувані результати співпраці
МОН і НАПН України
Державні стандарти освіти:
➢

Державний стандарт дошкільної освіти –

«Базовий компонент дошкільної освіти України»;
➢

Державний стандарт базової середньої освіти;

➢

Державний стандарт профільної середньої освіти;

➢

Державні стандарти професійної (професійно-технічної)
освіти;

➢

Державні стандарти вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення
всіх рівнів і складників освіти
Підручники
Навчальні

програми
Навчальні, навчально-методичні, методичні посібники,
дидактичні матеріали
Методичні рекомендації
Монографії
Аналітичні матеріали
Концепції
Дистанційні курси
Тренінги
Усього: понад 200 найменувань

Спільна експертна діяльність



Пропозиції щодо внесення змін до
законодавчих та нормативно-правових
документів;



Висновки та інформаційно-аналітичні
матеріали за результатами експертизи;



Проєкти нормативно-правових документів
тощо.

