ГО «Асоціація приватних закладів освіти м. Києва»
Щоб виховувати свідомих, відповідальних та конкурентоздатних громадян,
необхідно піднімати загальний рівень свободи в освіті.
Симон Стен,
голова Європейської Ради національних асоціацій незалежних шкіл

Асоціація створена у 2005 році. Об’єднала 40 навчальних закладів м. Києва, є координуючим центром
розвитку приватної шкільної та дошкільної освіти в Україні.
МІСІЯ: підвищення якості вітчизняної освіти, забезпечення свободи вибору і розмаїття в освіті через розвиток
недержавної освіти, формування системи державно-громадського партнерства в освіті.
Основні ЗАВДАННЯ:
Презентація, лобіювання інтересів, адвокація недержавної, зокрема приватної освіти України.
Робота в якості аналітичного центру та експертного майданчика. Створення системи професійного та експертного спілкування, пошуку та формування
оптимальних шляхів розвитку недержавної, зокрема приватної освіти України.
Партнерство з владними інституціями України, м. Києва в напрямку пріоритетного розвитку освіти, ефективного управління системою освіти,
удосконалення правового поля, позитивних перетворень у країні, зокрема у столиці.
Партнерство з громадянськими інституціями в напрямку формування дієвого і відповідального громадянського суспільства.

•
•
•
•

Основні ПАРТНЕРИ.
•
•
•
•
•
•
•

Асоціація формує продуктивні партнерські стосунки з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту м. Києва.
Асоціація є одним з ініціаторів громадського руху «Українська Освітня Платформа», який також об’єднав:
Агенцію розвитку освітньої політики,
Асоціацію керівників шкіл України,
Асоціацію керівників шкіл м. Києва,
Благодійну організацію «Вчителі за демократію та партнерство»,
Асоціацію тьюторів України,
ВБО «Громадська Соціальна Рада»
Європейську Раду національних асоціацій незалежних шкіл (ECNAIS).

ОФІЦІЙНЕ ВИЗНАННЯ. У лютому 2013 року Асоціація отримала Почесний диплом МОНУ і НАПНУ «За високі творчі досягнення в удосконаленні
змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти України».
КОНТАКТИ: 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 24-Б, +38 (044) 560-96-58, факс +38 (044) 562-54-14, info@privateschools.org.ua , http://privateschools.org.ua
ДИРЕКТОР: Мовчун Олена Миколаївна, директор Спеціалізованої школи «Тріумф», відповідальний секретар громадського руху «УОП»
ПОЧЕСНИЙ Президент: Паращенко Людмила Іванівна, професор кафедри управління освітою Національної академії державного управління

при Президентові України, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, директор Київського ліцею бізнесу
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РЕЗУЛЬТАТИ роботи Асоціації приватних закладів міста Києва за напрямками (2009-2015)
Консолідація
громади

Спільно з
громадськими
партнерами у сфері
освіти в 2010 році
започатковано
громадський рух
«Українська Освітня
Платформа» («УОП»).
Організовано щорічний
Всеукраїнський форум
недержавної освіти
України, робота якого
відбувається протягом
року.
Проведено:
- Міжнародний
відкритий форум в
Україні «Освіта й
сучасні
глобалізаційні
процеси:
український вимір»
(2010, 2012),
- Всеукраїнський
відкритий форум
«Шкільна освіта в
контексті
національної
безпеки країни:
український вимір»
(2012-2014)

Науково-методична
робота в Україні
•

Проведено 6
Міжнародних
науковопрактичних
конференцій в
Україні:
- «Свобода вибору в
освіті»

- «Приватна школа
як засіб розвитку
громадянського
суспільства в Україні»
- «Синергія сучасної
школи»
- «Освіта й сучасні
глобалізаційні процеси:
український вимір»
- «Переосмислюючи
освіту: школа ХХІ
сторіччя»
- «Розмаїття в освіті –
яка школа потрібна
Україні?»
•

Спільно з партнерами по
громадському руху
«Українська Освітня
Платформа» взято
участь у підготовці і
проведенні
Національного

Нормотворча робота в Україні

Асоціація бере активну участь у робочих
групах, створених при органах влади в
Україні, щодо формування і вдосконалення:
- законодавства України,
- стратегій розвитку країни,
- освітніх стандартів,
- громадського управління освітою,
автономії навчальних закладів,
самоврядування та системи відповідальності
суб’єктів освітнього процесу,
- системи реалізації прав учнівської,
батьківської, педагогічної громади,
соціального захисту учнів, студентів і
працівників приватних навчальних закладів,
- системи оцінки якості освіти, ефективності
діяльності та атестації навчальних закладів,
- інвестиційної політики; тарифної політики
у сфері комунальних послуг та політики
використання приміщень для освітньої
діяльності,
- санітарних регламентів діяльності
навчальних закладів; оздоровлення учасників
освітньої діяльності,
- нового базового Закону «Про освіту» (в
процесі розгляду, доробки і прийняття)
- Освітнього кодексу (в процесі
формування),
- змін до Конституції України щодо прав
громадян на освіту, прав батьків та дітей,
громадських об’єднань, підприємницької
діяльності тощо.

Робота на світових
експертних майданчиках
Асоціація постійно вивчає
європейський досвід побудови
ефективного освітнього
середовища, активно сприяє
втіленню в українському
суспільстві європейських
демократичних цінностей,
цінностей права і
відповідальності, формуванню
громадянського суспільства
через громадянську освіту.
Асоціацією взята участь у
проведенні міжнародних
науково-практичних
конференцій, організованих
ECNAIS:
- «Різноманітність в
освіті: боротьба за
життя чи створення
майбутнього» /Мадрид
(2011)/
- «Різноманітність в
освіті: створення
суспільства, що
навчається» /Варшава
(2011)/
- «Підприємництво та
інновації в незалежних
школах» /Братислава
(2012)/
- «Сучасний погляд на
розвиток шкіл у Європі»
/Берлін (2012)/
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круглого столу
«Українська школа – від
централізованого
управління до
автономії: реалії та
перспективи».
Презентації
дослідження стану
бюрократизму в
шкільній освіті.

________________
Асоціація виступає
активним партнером
влади м. Києва,
консолідує освітянську
громаду для розвитку і
підвищення якості, в
першу чергу, столичної
освіти.
•

-

-

- Міжнародному семінарі з
нагоди 25-річного ювілею
ЕКНАІС /Гаага (2013)/
- «Роль громадянського
суспільства у розвитку
незалежної освіти країни»
/Бухарест (2013)/
- «Сенс безперервної
освіти для громадянського
суспільства та його вплив
на незалежні школи»
/Пальма-де-Майорка
(2014)/

Взято участь у
комплексних
дослідженнях:
стану системи
дошкільної освіти
України;

- «Як уникнути уніфікації
різноманітності?» /Відень
(2014)/

«Управління освітою
та шкільна автономія:
погляд зі школи».

У
роботі
форумів
і
науково-практичних
конференцій беруть участь освітяни, лідери громадських
організацій, народні депутати України, представники
місцевого самоврядування, виконавчої влади, науковці,
зокрема, представники Академії Педагогічних Наук
України, політологи, вітчизняні та міжнародні експерти,
журналісти; представники фінансових та податкових
органів влади, церков та інші.
В
рамках
форумів
і
науково-практичних
конференцій розглядаються питання трансформації
освітнього середовища сучасної школи з урахуванням
європейських тенденцій і української практики, шляхи
вдосконалення нормативно-правової бази системи
освіти в Україні з урахуванням найкращого світового
досвіду та українських реалій.

Значна кількість пропозицій Асоціації була
врахована
при
прийнятті
Національної
стратегії розвитку освіти в Україні на 20122021 роки.
Завдяки активній участі Асоціації в робочих
групах під час підготовки і прийняття
Податкового кодексу (в редакції 2011-2014 років)
приватні ДНЗ та ЗНЗ звільнені за надання
освітніх послуг від:
•
•

- «Самооцінка як частина
культури поліпшення
школи» /Стамбул (2015)/
- «Нові підходи до
навчання як ключ до
успіху» /Софія (20105)/

Податку на землю;
Податку на прибуток; (на жаль, скасовано
в 2015 р)

збережено звільнення від ПДВ.
У редакції 2015 року приватні ДНЗ та ЗНЗ
звільнені за надання освітніх послуг від
податку на майно.
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Основні РЕЗУЛЬТАТИ роботи Асоціації приватних закладів міста Києва (2016-2017)
• Члени Асоціації працювали в робочих групах, створених при Міністерстві освіти і науки України та в Комітеті
Верховної Ради України з питань науки і освіти, брали активну участь у підготовці і прийнятті нового Закону
України «Про освіту» /ухвалений Парламентом України 5 вересня 2017 року/.
• Члени Асоціації працювали в робочих групах при Міністерстві освіти і науки України та в Комітеті Верховної Ради
України з питань науки і освіти, брали активну участь у підготовці і прийнятті нової редакції спеціальних законів
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» /ухвалені Парламентом
України 5 вересня 2017 року/.
Основними питаннями для лобіювання з боку Асоціації були:
- визначення академічної, організаційної, кадрової та економічної автономії закладів освіти та інших суб’єктів
надання освітніх послуг, зокрема визначення закладом освіти власної освітньої програми як власного шляху до
виконання державних стандартів освіти, виписаних в категоріях результатів навчання (компетентностей);
- визначення різноманітних форм здобуття освіти, що відповідають сучасним вимогам;
- введення в законодавче поле поняття індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти, що враховує його
здібності, нахили та потреби, використання різних закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності та різних
форм здобуття освіти;
- збалансування прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу, засновників закладів освіти, органів всієї
вертикалі влади щодо розвитку сфери освіти, діяльності суб’єктів освітньої діяльності усіх форм власності;
- імплементація в освітнє законодавство конституційної гарантії щодо рівних умов розвитку усіх форм власності
(Ст.116 КУ) через запровадження рівноправних умов для розвитку закладів освіти усіх форм власності, що надають
аналогічні освітні послуги, та визначення обов’язків органів всієї вертикалі влади щодо створення для цього
необхідних умов;
- повернення фінансового забезпечення здобуття конституційно обов’язкової загальної середньої освіти для
кожного школяра України незалежно від форми власності закладу освіти, тобто до приватних закладів, що
забезпечують здобуття загальної середньої освіти;
- запровадження нових підходів до формування робочого часу педагогічних працівників;
- запровадження нових підходів у підвищенні кваліфікації та атестації педагогічних працівників, зокрема вибору
форм підвищення кваліфікації та фізичних і юридичних осіб, що мають право підвищувати кваліфікації
педагогічних працівників;
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-

-

створення системи державно-громадського управління освітою, зокрема право громадськості на громадський
нагляд (контроль) за діяльністю органів влади, що забезпечують діяльність та розвиток системи освіти, суб’єктів
освітньої діяльності; акредитацію закладів освіти; підготовку та участь у прийнятті нормативно-правових актів, що
забезпечують діяльність та розвиток системи освіти, тощо;
перетворення системи державного контролю за діяльністю закладів освіти, як засобу покарання, на елемент
системи зовнішнього забезпечення якості освіти;
визначення системи забезпечення якості в закладах освіти (внутрішньої системи забезпечення якості освіти);
створення механізмів для інвестування в освіту;
тощо.

• Члени Асоціації працювали в робочій групі, створеної в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти
щодо внесення змін до Земельного кодексу України в частині отримання закладами освіти незалежно від форм
власності права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної форми
власності /ухвалено Парламентом України 5 вересня 2017 року/.
• Члени Асоціації брали активну участь у підготовці Концепції «Нова українська школа» (НУШ).
• Пропозиції Асоціації враховані в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року
(затверджений розпорядженням КМУ № 275-р від 03.04.2017), зокрема щодо «запровадження рівноправних
підходів як у виконанні загальноосвітніми навчальними закладами незалежно від форми власності обов’язків
щодо забезпечення якості освіти, так і у використанні для цього матеріально-технічних ресурсів (навчальнометодичного забезпечення, нерухомого майна, земельних ділянок, комунальних послуг тощо)».
• Асоціацією лобіюється зміна державної політики у сфері комунальних послуг щодо діяльності закладів освіти,
зокрема ініційоване звернення МОНУ до Кабінету Міністрів України щодо створення окремої категорії споживачів
комунальних послуг «заклади освіти» з мінімальною рентабельністю і незалежно від форм власності,
організаційно-правових форм і джерел фінансування /Листи Асоціації і МОНУ додаються/ .
• 22 грудня 2016 року Асоціацією була організована зустріч Міністра освіти Л.М. Гриневич та відповідальних
працівників МОН України з уповноваженими представниками громадських об’єднань, які репрезентативно
представляють приватні ЗНЗ, директорами та засновниками приватних дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів з Києва, Запоріжжя, Маріуполя, Сум, Житомира. Під час зустрічі були створені робочі групи,
діяльність яких продовжиться і в 2018 році, а саме:
- з питань удосконалення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
- з питань удосконалення податкового законодавства;
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-

з питань удосконалення законодавства, що регламентує використання нерухомого майна державної та
комунальної форми власності;
удосконалення системи контролю за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності.

• Представників Асоціації включено до робочих груп при МОНУ з підготовки законопроектів про внесення змін до
спеціальних законів «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», до робочої групи з підготовки нової
редакції Закону «Про загальну середню освіту», підготовки підзаконних нормативно-правових актів, що повинні
остаточно привести у відповідність законодавство у відповідних сферах освіти до нового Закону України «Про
освіти, ухваленого 5 вересня 2017 року.
/Діяльність вищезазначених робочих груп продовжиться відповідно до Плану діяльності МОНУ та центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого Наказом МОНУ №1626 від 15 грудня 2017 року (План додається)/.

• Асоціації продовжує брати активну участь в діяльності Європейської Ради національних асоціацій незалежних шкіл
(ECNAIS).
Асоціацією взята участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, організованих ECNAIS:
- «Розширення прав і можливостей суспільства через свободу освіти» /Афіни (2016)/
- «Північне світло» на свободу та незалежність: недержавні школи в північній частині Європи /Берлін (2016)/
- «Сучасні навички в програмах на основі шкільних цінностей. Відповідь незалежних шкіл на проблему
поліпшення соціально-економічного майбутнього молодих людей» /Рим (2017)/
- «Роль незалежних шкіл у організації інклюзивної та рівної освіти для всіх учнів» /Прага (2017)/
Асоціацією розпочато підготовку до ювілейної 30-ї науково-практичної конференції ECNAIS, що вперше
відбудеться в Україні, в м. Києві, 19-21 квітня. Партнерами конференції виступають МОНУ, Київрада (у тому числі
КМДА)

6

