
Шановні передплатники!

З початку нинішнього року редакція докорінно реформувала зміст і структуру 
друкованої частини видання. Головним її завданням стало висвітлення динаміки осві-
тянського законодавства за звітний календарний місяць. Звітним ми називаємо місяць, 
що передує місяцю випуску видання у світ.  

У розділі 1 користувачам надається детальна інформація про нові, оприлюднені у 
звітному місяці, нормативно-правові акти, а також інші документи, що супроводжують 
управління і регулювання в галузі. Тут же наводиться інформація про акти, до яких вне-
сено зміни і доповнення, а також про акти, що тратили чинність, змінили сферу дії тощо. 

Матеріали розділу максимально повно відображають зміни в нормативно-право-
вому полі галузі за місячний період, допомагають швидко визначити потрібні акти та 
скористатися галузевою комп’ютерною правовою системою «Освіта в Україні. Норма-
тивно-правове регулювання» для ознайомлення з їх текстами.

Ще одним завданням нового формату видання стала систематизація актів мі-
сячного прийняття за складовими освіти: вищою, загальною середньою, професійно-
технічною, позашкільною, дошкільною (розділ 2). Така систематизація дозволяє ко-
ристувачу одразу звернутися до потрібної складової, швидко переглянути предметну 
спрямованість нових і змінених актів. 

Для визначення дати набрання чинності нових актів подається розділ 3. У ньому 
перелічені акти, що були опубліковані у звітному місяці в офіційних виданнях або ж 
були оприлюднені на сайті МОНмолодьспорту України. Дата набрання чинності може 
встановлюватися самим користувачем згідно умов набрання чинності нормативно-пра-
вовими актами.

Проводячи збір і аналіз актів у галузі освіти, розробники виявляють ті з них, які 
були прийняті у минулому (більше двох місяців), але одразу не оприлюднювалися або 
ж не були включені до електронних баз даних з інших причин. Такі акти ми умовно на-
зиваємо актами минулого прийняття. Розробники щомісячно доповнюють бази даних 
вказаними актами, про що користувачі інформуються в розділі 4. 

Вперше ми робимо спробу узагальнено інформувати користувачів про нор-
мотворчий процес у регіонах, який здійснюється управліннями освіти обласного рівня, 
місцевими органами влади. До уваги приймаються ті органи управління освітою, які по-
слідовно і повно інформують через інтернет-сайти педагогічну громадськість про прий-
няті нормативно-правові акти.

За оцінкою розробників, поданий у розділі 5 матеріал складає певне уявлення 
про зміст та пріоритети роботи регіональних органів управління освітою, дозволяє про-
водити паралелі і порівняння, визначати нормотворчі завдання на найближчу перспек-
тиву. 

У розділі 6 подаються списки проектів актів, що оприлюднені МОНмолодьспор-
ту України для громадського обговорення, а також внесених на розгляд Верховної Ради 
України у звітному місяці. Наведена інформація дозволяє педагогам бути безпосеред-
німи учасниками нормотворчого процесу, складати перспективне бачення шляхів по-
дальшого розвитку освітянської галузі.

На початку кожного півріччя ми подаємо структуру систематизації всього галу-
зевого законодавства за складовими освіти, а в їх межах – за предметами регулювання 
(розділ 7). За такою ж структурою побудований пошуковий апарат електронних баз да-
них комп’ютерної галузевої системи. Тому, друкована форма є зручним інструментом 
для інформування про зміст електронних баз даних, своєрідним покажчиком для при-
скореного пошуку актів, які регулюють визначений предмет.



Проведена розробниками робота з переформатування друкованої частини змі-
нила головне призначення видання, зорієнтувала його на оперативне правове інформу-
вання, гармонізувала з електронною частиною. На сьогодні видання об’єктивно стало 
єдиним в Україні, котре комплексно, системно і повно відображає нормотворчий про-
цес у галузі освіти, водночас надає користувачам все законодавство України з постій-
ною підтримкою у контрольному стані. Видання призначене органам управління осві-
тою, науковим і навчальним закладам, керівникам різних рівнів, науково-педагогічним 
працівникам, правникам та студентам.

Зауваження і пропозиції щодо змісту видання просимо направляти електронною 
поштою: E-mail: zou2@ukr.net.

Питання щодо передплати слід адресувати:

тел. (044) 528-28-75, 528-22-16

E-mail: amaslova@ifl.com.ua

Редакція
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