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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
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від ________ 20__ р. №  ______  на № _________ від   _______ 20__ р.

Національне агентство 
з питань запобігання корупції

Про погодження 
проєкту постанови 
Кабінету Міністрів України

На лист Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 27.11.2022 № 10-05/24165-22 повідомляємо, що Державна служба якості 
освіти України (далі – Служба) в межах компетенції розглянула проєкт 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
антикорупційної програми України на 2023-2025 роки» (далі – проєкт 
постанови) та погоджує його із зауваженнями, що додаються.

Водночас, інформуємо, що відповідно до §37 Регламенту Кабінету 
Міністрів України Службою надіслано до Міністерства освіти і науки України 
лист з метою погодження висловлених Службою до проєкту постанови 
зауважень. 

Додаток: Зауваження Державної служби якості освіти України до проєкту   
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної     
антикорупційної програми України на 2023-2025 роки» на 5 арк в 1 прим.

Голова  Руслан ГУРАК

Одерій І.В.  236-50-96
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Додаток до листа
Державної служби якості освіти України
від ________________ 2022 року № ___________

Зауваження
до проєкту Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки 

№ Редакція проєкту Зауваження  до проєкту Обґрунтування
 У підпункті 1.2.1.1.20 розділу І. 
Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції, 
стовбці «Показник (індикатор) 
виконання» та «Базовий показник» 
містять поняття «освітній план»

У  підпункті 1.2.1.1.20 розділу І. 
«Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції», у 
стовбцях «Показник (індикатор) 
виконання» та «Базовий показник»
поняття «освітній план» замінити на 
«освітня програма та навчальний 
план» у відповідних відмінках.

Відповідно до положень Закону України «Про освіту»,  «Про 
вищу освіту» поняття «освітній  план» відсутнє.

Натомість пунктом 17 частини першої статті 1 Закону 
України «Про вищу освіту» передбачено поняття «освітня 
(освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 
програма»,  абзацом першим частини п’ятої статті 10 «Про вищу 
освіту» передбачено поняття «навчальний план».

1.2.1.1.21.  Стовбець «Найменування 
та зміст заходу» 
Приведення у відповідність 
навчальних планів та програм з 
метою включення розробленої 
антикорупційної тематики 
(запобігання корупції, суспільна та 
академічна доброчесність) як 
обов’язкової складової в освітніх 
навчальних планах першого курсу 

Змістову складову стовбця   
«Найменування та зміст заходу» 
Підпункту 1.2.1.1.21 розділу І. 
«Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції» 
викласти у наступній редакції:

 Приведення у відповідність 
навчальних планів та програм з 
метою включення розробленої 
антикорупційної тематики 
(запобігання корупції, суспільна та 
академічна доброчесність) як 

Відповідно до положень Закону України «Про освіту»,  «Про 
вищу освіту» поняття «освітній навчальний план» відсутнє.

Натомість пунктом 17 частини першої статті 1 Закону 
України «Про вищу освіту» передбачено поняття «освітня 
(освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 
програма»,  абзацом першим частини п’ятої статті 10 «Про вищу 
освіту» передбачено поняття «навчальний план».

 



навчання за всіма галузями та 
спеціальностями (як окремої 
навчальної дисципліни чи складової 
в наявних навчальних дисциплінах)

обов’язкової складової в   
навчальних планах та освітніх 
програмах першого курсу навчання 
за всіма галузями та 
спеціальностями (як окремої 
навчальної дисципліни чи складової 
в наявних навчальних дисциплінах)

Аналогічних редакційних правок 
потребують підпункти 1.2.1.2.4; 
1.2.1.2.5 

 Підпункт  1.2.1.1.21 розділу І. 
Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції, 
стовбець «Показник (індикатор) 
виконання»: 

Навчальні плани та програми 
приведено у відповідність

У підпункті 1.2.1.1.21 розділу І. 
Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції, у 
стовбці «Показник (індикатор) 
виконання» змістову складову 
викласти в такій редакції

Освітні програми та навчальні 
плани   приведено у відповідність до 
розроблених вимог (до програм   
наявних навчальних дисциплін 
внесено антикорупційну 
тематику)  

Пунктом 17 частини першої статті 1 Закону України «Про 
вищу освіту» передбачено поняття «освітня (освітньо-
професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма»,  
абзацом першим частини п’ятої статті 10 «Про вищу освіту» 
передбачено поняття «навчальний план», який розробляється на 
підставі освітньої програми.

За умови внесення антикорупційної тематики до програм 
наявних навчальних дисциплін це може бути не відображено в 
освітніх програмах та навчальних планах, зміни мають бути 
внесені до програм навчальних дисциплін.

Підпункт 1.2.1.1.21 розділу І. 
Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції, 
стовбець  «Базовий показник»: 

До навчальних планів та програм не 
включена відповідна тематика 

 

У  підпункті 1.2.1.1.21 розділу І. 
Підвищення ефективності системи 
запобігання і протидії корупції, у 
стовбці «Базовий показник» 
змістову складову викласти в такій 
редакції

 «До освітніх програм та 
навчальних планів (до програм   

Пунктом 17 частини першої статті 1 Закону України «Про 
вищу освіту» передбачено поняття «освітня (освітньо-
професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма»,  
абзацом першим частини п’ятої статті 10 «Про вищу освіту» 
передбачено поняття «навчальний план», який розробляється на 
підставі освітньої програми.

За умови внесення антикорупційної тематики до програм 
наявних навчальних дисциплін це може бути не відображено в 



наявних навчальних дисциплін) 
не включена відповідна тематика 

освітніх програмах та навчальних планах, зміни мають бути 
внесені до програм навчальних дисциплін.

Взаємопов’язані змістово підпункти 
1.2.1.1.19. - 1.2.1.1.21 в стовбці 
«Найменування та зміст заходу»  
містять вимогу щодо 
антикорупційної тематики як 
обов’язкової складової в навчальних 
планах та освітніх програмах 
першого курсу навчання за всіма 
галузями та спеціальностями

 У всіх взаємопов’язаних 
змістово підпунктах 1.2.1.1.19. - 
1.2.1.1.21 в стовбці «Найменування 
та зміст заходу»  потребує 
уточнення освітній рівень, у період 
навчання за яким має бути  в 
навчальних планах та освітніх 
програмах першого курсу навчання 
як обов’язковою складовою введено 
антикорупційну тематику.

Враховуючу логіку проєкту  
акта пропонуємо додати в вказані 
три пункти після слів «першого року 
навчання» слова «першого 
бакалаврського рівня вищої 
освіти».

Відповідно до частини першої статті 5 Закону країни «Про 
вищу освіту» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 
за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої 
освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

На всіх рівнях є перший курс навчання, тому зміст заходу 
потребує уточнення.

1.2.1.2.4 Включення як обов’язкову 
навчальну дисципліну 
«Доброчесність та антикорупція для 
педагогічних працівників» в освітні 
навчальні плани при підготовці 
здобувачів за всіма спеціальностями 
галузі знань 01 «Освіта»

У взаємопов’язаних змістово 
підпунктах 1.2.1.2.4 та 1.2.1.2.5  в 
стовбці «Найменування та зміст 
заходу»  потребує уточнення 
освітній рівень, в освітні програми 
та навчальні плани за яким  має бути 
введена нова навчальна дисципліна.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону країни «Про 
вищу освіту» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 
за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої 
освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.



1.2.1.2.5. Забезпечення приведення у 
відповідність навчальних планів та 
освітніх програм з метою включення 
навчальної дисципліни 
«Доброчесність та антикорупція для 
педагогічних працівників» в освітні 
навчальні плани при підготовці 
здобувачів за всіма спеціальностями 
галузі знань 01 «Освіта»

Враховуючу логіку проєкту  
акта пропонуємо до наявного тексту 
після слів «Освіта» додати  слова 
«першого бакалаврського рівня 
вищої освіти»

На всіх рівнях є перший курс навчання, тому зміст заходу 
потребує уточнення.
Крім того, в зазначених підпунктах не вказано, що  здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти.  Підготовка за 
спеціальностями галузі знань 01 «Освіта»  надається також у 
сфері фахової передвищої освіти.

1.2.1.2.17. Збір та узагальнення даних 
щодо виконання рекомендацій 
закладами вищої освіти раз на 
квартал

Змістову складову стовбця 
«Найменування та зміст заходу»   
підпункту 1.2.1.2.17.  викласти в 
такій редакції 

«Збір та узагальнення даних щодо 
виконання закладами вищої освіти  
рекомендацій щодо підвищення 
рівня прозорості та доброчесності 
у діяльності закладів вищої освіти 
раз на півріччя»

 Заклад вищої освіти організовує свою діяльність за навчальними 
роками, як правило посеместрово. Семестри переважно 
співпадають з півріччями. Як правило проміжні висновки за 
результатами діяльності здійснюються наприкінці навчальних 
семестрів. У літній період тривають канікули (не менше 8 
тижнів) та відпускна кампанія працівників. Тому доцільно 
збирати зазначену інформацію не щоквартально, а щопівроку із 
урахуванням структури   навчального року

1.2.1.2.9. Збір та узагальнення даних 
щодо застосування рекомендацій 
закладами загальної середньої освіти 
раз на квартал

Змістову складову стовбця 
«Найменування та зміст заходу»   
підпункту 1.2.1.2.9. викласти в такій 
редакції 

«Збір та узагальнення даних щодо 
виконання закладами загальної 
середньої освіти рекомендацій 
щодо підвищення рівня 
прозорості та доброчесності у 
діяльності закладів загальної 
середньої освіти раз на півріччя»

Заклади загальної середньої освіти організовують свою 
діяльність за навчальними роками, як правило, посеместрово. 
Семестри переважно співпадають з півріччями. Як правило, 
проміжні висновки за результатами діяльності здійснюються 
наприкінці навчальних семестрів. У літній період, як правило з 
середини червня до кінця серпня тривають канікули та відпускна 
кампанія працівників. Тому доцільно збирати зазначену 
інформацію не щоквартально, а щопівроку із урахуванням 
структури навчального року



1.2.1.2.13. Збір та узагальнення даних 
щодо застосування рекомендацій 
закладами загальної середньої освіти 
раз на квартал

У пункті 1.2.1.2.10 зазначено  
заклади професійної (професійно – 
технічної) освіти.
Тому змістову складову стовбця 
«Найменування та зміст заходу»   
підпункту 1.2.1.2.13. викласти в 
такій редакції 

«Збір та узагальнення даних щодо 
виконання закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти 
рекомендацій щодо підвищення 
рівня прозорості та доброчесності 
у діяльності закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти раз 
на півріччя»

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
організовують свою діяльність за навчальними роками, як 
правило, посеместрово. Семестри переважно співпадають з 
півріччями. Як правило, проміжні висновки за результатами 
діяльності здійснюються наприкінці навчальних семестрів. У 
літній період тривають канікули (липень-серпень) та відпускна 
кампанія працівників. Тому доцільно збирати зазначену 
інформацію не щоквартально, а щопівроку із урахуванням 
структури навчального року

Голова Руслан ГУРАК
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