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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів
України щодо військової освіти та науки
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:

5

1. У Законі України “Про вищу освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37—38, ст. 2004 із наступними змінами):

6

1) у частині першій статті 1:

7

пункт 6 викласти в такій редакції:

8

І. Внести зміни до таких законів
України:
1. У Законі України “Про вищу освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 2014
р., № 37 - 38, ст. 2004 із наступними
змінами):
1) у частині першій статті 1:

“6) вищий військовий навчальний заклад
— заклад вищої освіти державної форми
власності, який здійснює на певних рівнях
вищої освіти підготовку курсантів (слухачів,
студентів), ад’юнктів для подальшої служби
на посадах офіцерського (сержантського і
старшинського) складу з метою задоволення
потреб Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, інших розвідувальних

пункт 6 викласти в такій редакції:
-1- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)
Стаття 1. Основні терміни та їх
визначення
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні: (…)
6) вищий військовий навчальний заклад
(заклад вищої освіти із специфічними
умовами навчання) - заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для
подальшої служби на посадах офіцерського
(сержантського,
старшинського)
або

Відхилено

“6) вищий військовий навчальний заклад
— заклад вищої освіти державної форми
власності, який здійснює на певних рівнях
вищої освіти підготовку курсантів (слухачів,
студентів), ад’юнктів для подальшої служби
на посадах офіцерського (сержантського і
старшинського) складу з метою задоволення
потреб Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, центральних органів
виконавчої влади із спеціальним статусом,
Служби
безпеки
України,
Служби
зовнішньої розвідки України, інших

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

органів України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону;”;

начальницького
складу
з
метою
задоволення
потреб
Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
поліції, Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, центральних органів
виконавчої влади із спеціальним статусом,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, центрального органу виконавчої
влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, центрального органу
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування та реалізує державну політику
у
сфері
виконання
кримінальних
покарань;
-2- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
«6) вищий військовий навчальний заклад заклад вищої освіти державної форми
власності, який на певних рівнях вищої освіти
здійснює підготовку висококваліфікованих
фахівців для подальшої служби на посадах
офіцерського складу з метою задоволення
потреб Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, визначених законами
України центральних органів виконавчої
влади, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої
розвідки
України,
інших
розвідувальних органів України»;
-3- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розвідувальних
органів
України,
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону”;

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац третій пункту 1 частини першої
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"вищий військовий навчальний заклад —
заклад вищої освіти державної форми
власності, який здійснює на певних рівнях
вищої освіти підготовку курсантів (слухачів,
студентів), ад’юнктів та докторантів для
подальшої служби на посадах офіцерського,
сержантського, старшинського складу у
Збройних Силах України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формуваннях та державних органах сектору
безпеки і оборони, де відповідно до чинного
законодавства передбачено проходження
військової служби;".
-4- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

6) вищий військовий заклад освіти - заклад
вищої освіти державної форми власності, який
здійснює на певних рівнях вищої освіти
підготовку курсантів (слухачів, студентів),
ад’юнктів для подальшої служби на посадах
офіцерського
(сержантського
і
старшинського) складу з метою задоволення
потреб Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону;
9
10

доповнити частину пунктом 61 такого
змісту:
“61) заклад вищої освіти зі специфічними
умовами навчання — заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для
подальшої служби на посадах начальницького

доповнити пунктом 6¹ такого змісту:
-5- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Воронов
В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю. М. (р.к.
№428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д. Коваль О.
В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д.

Враховано

«6¹)
заклад
вищої
освіти
із
специфічними умовами навчання — заклад
вищої освіти державної форми власності,
який здійснює на певних рівнях вищої
освіти підготовку курсантів (слухачів,
студентів), ад’юнктів для подальшої служби
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складу з метою задоволення потреб
Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту,
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних
покарань;”;

Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О. А.
(р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
викласти абзац у наступній редакції:
«6¹) заклад вищої освіти зі специфічними
умовами навчання — заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для
подальшої служби на посадах середнього та
вищого
складу
Національної
поліції,
начальницького складу з метою задоволення
потреб Міністерства внутрішніх справ
України, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних
покарань»
-6- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

на посадах середнього та вищого складу
Національної
поліції
України,
начальницького складу з метою задоволення
потреб Міністерства внутрішніх справ
України, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань»

Відхилено

Вилучити
-7- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
“6¹) заклад вищої освіти зі специфічними
умовами навчання – заклад вищої освіти
державної форми власності, який на певних
рівнях вищої освіти здійснює підготовку
висококваліфікованих фахівців для подальшої
служби на посадах начальницького складу з
метою задоволення потреб Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
поліції та центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
виконання кримінальних покарань;”;
-8- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.

Відхилено

Відхилено
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№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Абзац п'ятий пункту 1 частини першої
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"заклад вищої освіти зі специфічними
умовами навчання — заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для
подальшої служби на посадах начальницького
складу у державних органах сил безпеки
сектору безпеки і оборони;".
-9- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

11

6-1) заклад вищої освіти зі специфічними
умовами навчання - заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для
подальшої служби на посадах начальницького
складу з метою задоволення потреб,
Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту,
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних
покарань;
прокуратури
України,
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідування,
Бюро економічної безпеки України;
-10- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
доповнити законопроект новими абзацами
наступного змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

12

2) статтю 6 доповнити частиною сьомою
такого змісту:

13

“7. Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії та доктор
наук у закладах спеціалізованої вищої освіти
(науково-

"абзац перший частини п’ятої статті 6
доповнити новим реченням наступного
змісту:
«Оприлюднення дисертацій, що містять
таємну інформацію, та відповідних наукових
досягнень здійснюється відповідно до
законодавства.»;"
-11- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Пункт 2 частини першої розділу І
законопроекту виключити
-12- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Статтю 6 викласти в такій редакції:
“7. Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії та доктор
наук у вищих військових навчальних
закладах (закладах вищої освіти зі
специфічними
умовами
навчання),
військових
навчальних
підрозділах
закладів вищої освіти, науково-дослідних
установах, які належать до сфери управління
відповідних державних органів України, а
також порядок публікації основних наукових
результатів досліджень на здобуття наукових
ступенів, які містять інформацію з обмеженим
доступом, визначається Кабінетом Міністрів
України”.
-13- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
7. Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти освітньо-наукового ступеня доктор
філософії та доктор наук у закладах
спеціалізованої вищої освіти (науково-14- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

Відхилено

6

№

14

Редакція, прийнята в першому читанні

дослідних установах), які належать до
сфери управління відповідних державних
органів України, а також порядок публікації
основних наукових результатів досліджень на
здобуття наукових ступенів, які містять
інформацію
з
обмеженим
доступом,
визначається Кабінетом Міністрів України.”;

Пропозиції та поправки до проекту

"7. Особливості підготовки докторів
філософії у вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, у науководослідних установах, які належать до сфери
управління відповідних державних органів
України, а також перелік спеціальностей
(предметних спеціальностей, спеціалізацій),
на які поширюються ці особливості,
визначаються Кабінетом Міністрів України."
-15- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Абзац другий пункту 2 частини першої
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:викласти у такій редакції:
"7. Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії та доктор
наук у вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти
(науково-дослідних установах), які належать
до сфери управління відповідних державних
органів України, а також порядок публікації
основних наукових результатів досліджень на
здобуття наукових ступенів, які містять
інформацію
з
обмеженим
доступом,
визначається Кабінетом Міністрів України.”.
-16- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

дослідних установах), які належать до
сфери управління відповідних державних
органів України, а також порядок публікації
основних наукових результатів досліджень на
здобуття освітньо-наукових ступенів, які
містять інформацію з обмеженим доступом,
визначається Кабінетом Міністрів України”

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

15

3) частину четверту статті 13 викласти в
такій редакції:
“4. Державні органи, до сфери управління
яких належать вищі військові навчальні
заклади
(заклади
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
мають право своїми актами встановлювати
особливі вимоги щодо:

16

17

1) управління відповідними вищими
військовими
навчальними
закладами
(закладами вищої освіти зі специфічними

Пропозиції та поправки до проекту

-17- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"4. Державні органи, до сфери управління
яких належать вищі військові навчальні
заклади,
заклади
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
мають право своїми актами встановлювати
особливі вимоги щодо:"
-18- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Абзац другий пункту 3 частини першої
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
“4. Державні органи, до сфери управління
яких належать вищі військові навчальні
заклади
(заклади
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
мають право своїми нормативно-правовими
актами встановлювати особливі вимоги
щодо:".
-19- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
4. Державні органи, до сфери управління
яких належать вищі військові заклади освіти
(заклади вищої освіти зі специфічними
умовами навчання), військові навчальні
підрозділи закладів вищої освіти, мають право
своїми актами встановлювати особливі
вимоги щодо:
-20- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2) частину четверту статті 13 викласти в
такій редакції:
"4. Державні органи, до сфери
управління яких належать вищі військові
навчальні заклади, заклади вищої освіти із
специфічними умовами навчання, військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
мають право своїми нормативно-правовими
актами встановлювати особливі вимоги
щодо:

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано

1) управління відповідними вищими
військовими
навчальними
закладами,
закладами вищої освіти із специфічними

8

№

18

19

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

умовами
навчання),
військовими
навчальними підрозділами закладів вищої
освіти та організації освітнього процесу в них;

викласти абзац у наступній редакції:
"1) управління відповідними вищими
військовими
навчальними
закладами,
закладами вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, військовими навчальними
підрозділами закладів вищої освіти та
організації освітнього процесу в них;"
-21- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

2)
діяльності
та
розмежування
повноважень
органів
управління
і
громадського самоврядування у відповідних
вищих військових навчальних закладах
(закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання), військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

3) кандидатів на посади керівників
(заступників керівників) відповідних вищих
військових навчальних закладів (закладів
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), їх структурних підрозділів,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти;

1) управління відповідними вищими
військовими закладами освіти (закладами
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання),
військовими
навчальними
підрозділами закладів вищої освіти та
організації освітнього процесу в них;
-22- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"2) діяльності та повноважень органів
управління і громадського самоврядування у
відповідних вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти;"
-23- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
2)
діяльності
та
розмежування
повноважень
органів
управління
і
громадського самоврядування у відповідних
вищих військових закладах освіти (закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;
-24- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"3) кандидатів на посади керівників
(заступників керівників) відповідних вищих
військових навчальних закладів, закладів
вищої освіти зі специфічними умовами

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

умовами
навчання,
військовими
навчальними підрозділами закладів вищої
освіти та організації освітнього процесу в
них;

Відхилено

Враховано

2) діяльності та повноважень органів
управління і громадського самоврядування
у відповідних вищих військових навчальних
закладах, закладах вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;

Відхилено

Враховано

3) кандидатів на посади керівників
(заступників керівників) відповідних вищих
військових навчальних закладів, закладів
вищої освіти із специфічними умовами
навчання, їх структурних підрозділів,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

навчання, їх структурних підрозділів,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти;"
-25- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

20

21

4) призначення та звільнення з посад
керівників
(заступників
керівників)
відповідних вищих військових навчальних
закладів
(закладів
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти,
їх структурних підрозділів;

5) змісту освітніх програм у відповідних
вищих військових навчальних закладах
(закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання), військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

3) кандидатів на посади керівників
(заступників керівників) відповідних вищих
військових закладів освіти (закладів вищої
освіти зі специфічними умовами навчання), їх
структурних
підрозділів,
військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
-26- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"4) призначення та звільнення з посад
керівників
(заступників
керівників)
відповідних вищих військових навчальних
закладів,
закладів
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти,
їх структурних підрозділів;"
-27- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
4) призначення та звільнення з посад
керівників
(заступників
керівників)
відповідних вищих військових закладів освіти
(закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання), військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти, їх
структурних підрозділів;
-28- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5)
додаткових
до
визначених
стандартами вищої освіти компетентностей та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

4) призначення та звільнення з посад
керівників
(заступників
керівників)
відповідних вищих військових навчальних
закладів, закладів вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти, їх структурних підрозділів;

Відхилено

Враховано

5)
додаткових
до
визначених
стандартами вищої освіти компетентностей
та програмних результатів навчання за
відповідними
освітніми
програмами,
порядку розроблення та затвердження
освітніх програм у відповідних вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти із специфічними умовами
навчання,
військових
навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

програмних
результатів
навчання
за
відповідними освітніми програмами, порядку
розроблення та затвердження освітніх
програм у відповідних вищих військових
навчальних закладах, закладах вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти»
-29- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"5) програмних результатів навчання за
відповідними освітніми програмами вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;"
-30- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

22

6) формування переліку спеціалізацій
підготовки здобувачів спеціалізованої освіти
у вищих військових навчальних закладах
(закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання), військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

5) змісту освітніх програм у відповідних
вищих військових закладах освіти (закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;
-31- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"6) формування переліку спеціалізацій
підготовки здобувачів спеціалізованої освіти
у вищих військових навчальних закладах,
закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;"
-32- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано

6) формування переліку спеціалізацій
підготовки
здобувачів
спеціалізованої
освіти у вищих військових навчальних
закладах, закладах вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;

Відхилено

6) формування переліку спеціалізацій
підготовки здобувачів спеціалізованої освіти
у вищих військових закладах освіти (закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;

11
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Пропозиції та поправки до проекту
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7) кандидатів на посади педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових
працівників та конкурсного відбору на посади
педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових працівників у відповідних вищих
військових навчальних закладах (закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;

-33- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній рдакції:
"7) кандидатів на посади педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових
працівників та конкурсного відбору на посади
педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових працівників у відповідних вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;"
-34- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

24

8)
реалізації
прав
і
обов’язків
педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових працівників та осіб, які навчаються
у вищих військових

7) кандидатів на посади педагогічних,
науковопедагогічних
та
наукових
працівників та конкурсного відбору на посади
педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових працівників у відповідних вищих
військових закладах освіти (закладах вищої
освіти зі специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;
-35- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"8) реалізації прав і обов’язків учасників
освітнього процесу у вищих військових
навчальних закладах, закладах вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти;"
-36- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

7) кандидатів на посади педагогічних,
науково-педагогічних
та
наукових
працівників та конкурсного відбору на
посади педагогічних, науково-педагогічних
та наукових працівників у відповідних
вищих військових навчальних закладах,
закладах вищої освіти із специфічними
умовами навчання, військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

Відхилено

Враховано частково

8)
реалізації
прав
і
обов’язків
педагогічних, науково-педагогічних та
наукових працівників та осіб, які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах, закладах вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;

Враховано частково

8)
реалізації
прав
і
обов’язків
педагогічних, науково- педагогічних та
наукових працівників та осіб, які навчаються
у вищих військових закладах освіти (закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти;
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навчальних закладах (закладах вищої
освіти зі специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;
9) відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення курсантів, слухачів,
ад’юнктів (аспірантів), докторантів, які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах
(закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

26

27

10) підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів в ад’юнктурі (аспірантурі) та
докторантурі у вищих військових навчальних
закладах
(закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

Пропозиції та поправки до проекту

-37- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"9) відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення курсантів, слухачів,
ад’юнктів (аспірантів), докторантів, які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти;"
-38- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
9) відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення курсантів, слухачів,
ад’юнктів (аспірантів), докторантів, які
навчаються у вищих військових закладах
освіти
(закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
-39- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"10) підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів в ад’юнктурі (аспірантурі) та
докторантурі у вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти;"
-40- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

9) відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення курсантів,
слухачів,
ад’юнктів
(аспірантів),
докторантів, які навчаються у вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти із специфічними умовами
навчання,
військових
навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

Відхилено

Враховано

10) підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів в ад’юнктурі (аспірантурі)
та докторантурі у вищих військових
навчальних закладах, закладах вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;

Відхилено

10) підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів в ад’юнктурі (аспірантурі) та
докторантурі у вищих військових закладах
освіти
(закладах
вищої
освіти
зі
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28

29

30

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

11) нормативів чисельності курсантів,
слухачів,
ад’юнктів
(аспірантів),
які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах
(закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
на одну посаду науково-педагогічного
працівника, який утримується за рахунок
штату (штатного розпису), що фінансується за
рахунок державного органу, до сфери
управління якого належать зазначені заклади
(підрозділи);

специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
-41- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"11) нормативів чисельності осіб, які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах,
закладах
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
на одну посаду науково-педагогічного
працівника;"
-42- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

12) здобувачів наукового ступеня доктор
філософії і доктор наук для проведення
наукових досліджень і виконання ними
освітньо-наукових
програм
за
індивідуальними освітніми траєкторіями та
індивідуальними навчальними планами.

10) нормативів чисельності слухачів,
курсантів,
ад’юнктів
(аспірантів),
які
навчаються за усіма спеціальностями у вищих
військових закладах освіти (закладах вищої
освіти зі специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, на одну посаду науковопедагогічного працівника, який утримується
за рахунок штату (штатного розпису), що
фінансується за рахунок державного органу,
до сфери управління якого належать зазначені
заклади (підрозділи);
-43- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"12) порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти"
-44- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
доповнити законопроект новим абзацом
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

11) нормативів чисельності курсантів,
слухачів, ад’юнктів (аспірантів), які
навчаються у вищих військових навчальних
закладах, закладах вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, на одну посаду науковопедагогічного працівника;

Відхилено

Враховано

12) порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти із специфічними умовами
навчання,
військових
навчальних
підрозділах закладів вищої освіти;

Враховано

13)
формування
індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти;
14) практичної підготовки осіб, які
здобувають вищу освіту у відповідних

14

№

31

Редакція, прийнята в першому читанні

Акти, передбачені у пунктах 8—12 цієї
частини, затверджуються за погодженням із
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.”;

Пропозиції та поправки до проекту

"13)
формування
індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачів вищої освіти"
-45- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
частину четверту статті 13 доповнити
новими пунктами 13-14 такого змісту:
«13)
формування
індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачів вищої освіти;
14) практичної підготовки осіб, які
здобувають вищу освіту у відповідних вищих
військових навчальних закладах, закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти»
-46- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
У абзаці п'ятнадцятому пункту 3 частини
1 розділу І законопроекту слово "Акти"
замінити словами "Нормативно-правові акти".
-47- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

вищих військових навчальних закладах,
закладах вищої освіти із специфічними
умовами навчання, військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти.

Нормативно-правові акти, передбачені
пунктами 8-14 цієї частини, затверджуються
за погодженням із центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки”;

Відхилено

Виключити
32

4) частину четверту статті 33 після слів “із
специфічними умовами навчання” доповнити
словами “, військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти”;

-48- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"4) частину четверту статті 33 викласти у
такій редакції: «Факультет - це структурний
підрозділ закладу вищої освіти, що об’єднує

Враховано

3) частину четверту статті 33 викласти в
такій редакції:
«4. Факультет - це структурний підрозділ
закладу вищої освіти, що об’єднує не менш
як три кафедри та/або лабораторії, які в
державних і комунальних закладах вищої
освіти
в
сукупності
забезпечують
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Редакція, прийнята в першому читанні

33

5) у частині сьомій статті 34 слова
“центральним органом виконавчої влади”
замінити словами “державним органом”;

34

6) пункт 6 частини першої статті 55 після
слова “кафедри” доповнити словами “,
заступник начальника кафедри вищих
військових навчальних закладів (закладів
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання)
та
військових
навчальних
підрозділів закладів вищої освіти”;

Пропозиції та поправки до проекту

не менш як три кафедри та/або лабораторії, які
в державних і комунальних закладах вищої
освіти у сукупності забезпечують підготовку
не менше 200 здобувачів вищої освіти денної
та дуальної форм здобуття освіти (крім
факультетів вищих військових навчальних
закладів,
закладів
вищої
освіти
зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти,
закладів вищої освіти фізичного виховання і
спорту, закладів вищої освіти культури та
мистецтва).»;"
-49- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"5) частину сьому статті 34 викласти у
такій редакції: «Особливості повноважень та
обов’язків керівника вищого військового
навчального закладу, закладу вищої освіти із
специфічними умовами навчання, військового
навчального підрозділу закладу вищої освіти
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, до сфери управління якого
належить відповідний вищий військовий
навчальний заклад, заклад вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, військовий
навчальний підрозділ закладу вищої освіти, за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.»;"
-50- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"6) пункт 6 частини першої статті 55 після
слова “кафедри” доповнити словами “,
заступник начальника кафедри вищого
військового навчального закладу (закладу
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, військового навчального підрозділу
закладу вищої освіти)”;"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

підготовку не менше 200 здобувачів вищої
освіти денної та дуальної форм здобуття
освіти (крім факультетів вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти, закладів вищої освіти
фізичного виховання і спорту, закладів
вищої освіти культури та мистецтва)»;

Враховано частково

4) частину сьому статті 34 викласти в
такій редакції:
«7. Особливості повноважень та
обов’язків керівника вищого військового
навчального закладу, закладу вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військового навчального підрозділу закладу
вищої освіти визначаються державним
органом, до сфери управління якого
належить відповідний вищий військовий
навчальний заклад, заклад вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військовий навчальний підрозділ закладу
вищої
освіти,
за
погодженням
із
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки»;

Враховано редакційно

5) пункт 6 частини першої статті 55
доповнити словами “заступник начальника
(завідувача) кафедри вищого військового
навчального закладу, закладу вищої освіти із
специфічними
умовами
навчання,
військового навчального підрозділу закладу
вищої освіти”;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-51- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Пункт 6 частини першої розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"6) пункт 6 частини першої статті 55 після
слова "кафедри" доповнити словами та
знаками ", його заступник, заступник
начальника кафедри вищих військових
навальних закладів (закладів вищої освіти зі
специфічними
умовами
навчання)
та
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти”;".
-52- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

6) пункт 6 частини першої статті 55 після
слова
“кафедри”
доповнити
словами
“завідувач (начальник) кафедри, заступник
начальника кафедри вищих військових
закладах освіти (закладів вищої освіти зі
специфічними
умовами
навчання)
та
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти);
35
36

7) у частині першій статті 62:
пункт 3 після слів “позанавчальний час”
доповнити словами “(крім ад’юнктів, слухачів
і курсантів, які є військовослужбовцями)”;

6) у частині першій статті 62:
-53- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
7) у частині першій статті 62:
пункт 3 після слів “позанавчальний час”
доповнити словами “(крім здобувачів вищої
освіти вищих військових навчальних закладів,
закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, військових навчальних

Враховано

пункт 3 доповнити словами “(крім
здобувачів вищої освіти вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти, яким присвоєно військове або
спеціальне звання)”;
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Пропозиції та поправки до проекту

підрозділів закладів вищої освіти, яким
присвоєно військове або спеціальне звання)”
-54- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

37

пункт 25 після слів “навчальний рік”
доповнити словами “(для ад’юнктів, слухачів
і курсантів, які є військовослужбовцями,
тривалість визначається державним органом,
до сфери управління якого належать вищі
військові навчальні заклади чи військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти)”;

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у
вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у закладах вищої
освіти, мають право на:
(…)
3) трудову діяльність у позанавчальний час
(для ад’юнктів, слухачів і курсантів, які є
військовослужбовцями - на наукову,
технічну та художню творчість);
-55- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
абзац викласти у наступній редакції:
пункт 25 після слів “навчальний рік”
доповнити словами “(для здобувачів вищої
освіти вищих військових навчальних закладів,
закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти, яким
присвоєно військове або спеціальне звання,
тривалість визначається державним органом,
до сфери управління якого належать
відповідні вищі військові навчальні заклади,
заклади вищої освіти зі специфічними
умовами навчання чи військові навчальні
підрозділи закладів вищої освіти)”
-56- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"пункт 25 після слів “навчальний рік”
доповнити словами “(для ад’юнктів, слухачів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

пункт 25 доповнити словами “(для
здобувачів вищої освіти вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти, яким присвоєно військове або
спеціальне звання, тривалість визначається
державним органом, до сфери управління
якого належать відповідні вищі військові
навчальні заклади, заклади вищої освіти із
специфічними умовами навчання чи
військові навчальні підрозділи закладів
вищої освіти)”;

Враховано редакційно
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Редакція, прийнята в першому читанні

8) пункт 1 частини п’ятої статті 72 після
слів “служби цивільного захисту” доповнити
славами, “розвідувальних органів України,
Державної кримінально-виконавчої служби
України”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

і курсантів, які є військовослужбовцями,
тривалість визначається державним органом,
до сфери управління якого належать вищі
військові навчальні заклади, заклади вищої
освіти зі специфічними умовами навчання чи
військові навчальні підрозділи закладів вищої
освіти)”;"
-57- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

пункт 25 після слів “навчальний рік”
доповнити словами “(для ад’юнктів, слухачів
і курсантів, які є військовослужбовцями,
тривалість визначається державним органом,
до сфери управління якого належать вищі
військові заклади освіти чи військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти)”;
-58- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Враховано редакційно

Стаття 72. Формування та розміщення
державного замовлення
(…)
5. Розміщення державного замовлення
здійснюється державними замовниками без
проведення конкурсу у разі:
1) забезпечення оборони України,
державної безпеки і захисту державного
кордону, потреб Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, служби цивільного
захисту, Державної кримінально-виконавчої
служби
України,
Державної
служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України, організація і порядок діяльності яких
визначаються законом;
-59- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

7) пункт 1 частини п'ятої статті 72
викласти в такій редакції:
"1) забезпечення оборони України,
державної безпеки і захисту державного
кордону, потреб Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, Служби
безпеки України, Національної поліції
України, служби цивільного захисту,
розвідувальних органів України, Державної
кримінально-виконавчої служби України,
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України";

Пункт 1 частини п'ятої ст. 72 викласти в
такій редакції:
Стаття 72. Формування та розміщення
державного замовлення.
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Пропозиції та поправки до проекту

5. Розміщення державного замовлення
здійснюється державними замовниками без
проведення конкурсу у разі:
1)
забезпечення
оборони
України,
державної безпеки і захисту державного
кордону, потреб Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Національної
поліції України, служби цивільного захисту,
розвідувальних органів України, Державної
кримінально-виконавчої служби України,
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, організація і
порядок діяльності яких визначаються
законом;
-60- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"8) пункт 1 частини п’ятої статті 72 після
слів “служби цивільного захисту” доповнити
словами, “розвідувальних органів України,
Державної кримінально-виконавчої служби
України”."
-61- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
доповнити законопроект новим абзацом
такого змісту:
"Статтю 75 доповнити частиною 5 такого
змісту: «5. Перелік інформації про вищі
військові навчальні заклади (заклади вищої
освіти зі специфічними умовами навчання) та
військові навчальні підрозділи закладів вищої
освіти, що підлягає розміщенню на їх
офіційних
веб-сайтах,
визначається
державними органами, до сфери управління
яких вони належать, з урахуванням вимог
законодавства про порядок обігу таємної
інформації»."
-62- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано

8) у тексті Закону слова "вищий
військовий навчальний заклад (заклад вищої
освіти із специфічними умовами навчання)"
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Редакція, прийнята в першому читанні

41

2. Статтю 43 Закону України “Про наукову
і науково-технічну діяльність” (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25)
доповнити частиною другою такого змісту:

42

“2. Державні органи, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями,
утвореними відповідно до законів України, до
сфери управління яких належать наукові
установи, мають право своїми актами
встановлювати особливі вимоги щодо:

43

1) управління відповідними науковими
установами та організації наукової і науковотехнічної діяльності в цих установах;

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити законопроект новим пунктом
такого змісту:
"1) у тексті Закону слова і знаки "вищий
військовий навчальний заклад (заклад вищої
освіти із специфічними умовами навчання)" в
усіх відмінках і числах замінити відповідно
словами і знаками "вищий військовий
навчальний заклад, заклад вищої освіти зі
специфічними
умовами
навчання"
у
відповідному відмінку і числі.";
-63- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
викласти абзац у наступній редакції:
"у Законі України “Про наукову і науковотехнічну діяльність” (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):
Частину 5 статті 28-1 доповнити абзацом
другим такого змісту: «Оприлюднення
дисертацій та основних наукових результатів
досліджень на здобуття наукового ступеня
доктора наук, що містять таємну інформацію
здійснюється відповідно до законодавства
Порядок публікації основних наукових
результатів досліджень на здобуття наукових
ступенів, які містять інформацію з обмеженим
доступом, визначається Кабінетом Міністрів
України»;
Статтю 43 доповнити частиною другою
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

в усіх відмінках і числах замінити словами
"вищий військовий навчальний заклад,
заклад вищої освіти із специфічними
умовами навчання" у відповідному відмінку
і числі.

Відхилено

2. Статтю 43 Закону України “Про
наукову і науково-технічну діяльність”
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 3, ст. 25) доповнити частиною другою
такого змісту:

“2. Державні органи, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями,
утвореними відповідно до законів України,
до сфери управління яких належать наукові
установи, мають право своїми нормативноправовими актами встановлювати особливі
вимоги щодо:
1) управління відповідними науковими
установами та організації наукової і
науково-технічної діяльності в цих
установах;
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Редакція, прийнята в першому читанні

44

2) діяльності та повноважень органів
управління і громадського самоврядування у
відповідних наукових установах;
3) кандидатів на посади начальників
(керівників) відповідних наукових установ, їх
структурних підрозділів;
4) призначення та звільнення з посад
керівників (заступників керівників)
відповідних наукових установ;
5) кандидатів на посади наукових
працівників та заміщення вакантних посад
наукових працівників у відповідних наукових
установах;
6) реалізації прав і обов’язків наукових
працівників у відповідних наукових
установах;
7) підготовки наукових кадрів в
ад’юнктурі та докторантурі відповідних
наукових установ.

45
46
47

48
49

50

Акти, передбачені в пунктах 6, 7 цієї
частини, затверджуються за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти і науки.”.

Пропозиції та поправки до проекту

-64- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
пункт 7 частини другої законопроекту
викласти у такій редакції:
«7) підготовки наукових кадрів в
ад’юнктурі та докторантурі відповідних
наукових
установ,
вищих
військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти»
-65- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2) діяльності та повноважень органів
управління і громадського самоврядування
у відповідних наукових установах;
3) кандидатів на посади начальників
(керівників) відповідних наукових установ,
їх структурних підрозділів;
4) призначення та звільнення з посад
керівників (заступників керівників)
відповідних наукових установ;
5) кандидатів на посади наукових
працівників та заміщення вакантних посад
наукових працівників у відповідних
наукових установах;
6) реалізації прав і обов’язків наукових
працівників у відповідних наукових
установах;
7) підготовки наукових кадрів в
ад’юнктурі та докторантурі відповідних
наукових установ, вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти.

Нормативно-правові акти, передбачені
пунктами 6 і 7 цієї частини, затверджуються
за погодженням із центральним органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері
наукової
і
науково-технічної
діяльності”.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Викласти абзац у такій редакції:
“Нормативно-правові акти, передбачені в
пунктах 6, 7 цієї частини, затверджуються за
погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
наукової і науково-технічної діяльності”
51

52
53

54

3. У Законі України “Про
(Відомості Верховної Ради України,

освіту”

3. У Законі України “Про освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 38 - 39, ст. 380; 2019 р., №5, ст.33; 2020 р.,
№31, ст. 226):

2017 р., № 38—39, ст. 380):
1) частину першу статті 1 доповнити
пунктом 213 такого змісту:

“213) професійна військова освіта – це
спеціалізована освіта, яка здобувається у
неформальній освіті за освітніми програмами
з метою здобуття відповідних рівнів
військової освіти (тактичного, оперативного
та
стратегічного),
вдосконалення
професійного рівня військового фахівця,

-66- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити
-67- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)
Стаття 1. Основні терміни та їх
визначення.
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
(…)
213) військова освіта – це спеціалізована
освіта, яка здобувається за освітніми
програмами у формальному виді освіти з
метою набуття визначених рівнів військової
освіти (тактичного, оперативного та
стратегічного), комплексу професійних
фахових компетентностей та кваліфікацій,
формування та розвитку індивідуальних
здібностей особи
-68- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Частину першу ст. 1 викласти в такій
редакції:
Стаття 1. Основні терміни та їх
визначення.
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:

Враховано
положення
про
професійну
освіту
викладене у ч.4 ст. 21
Враховано редакційно
у ч.4 ст. 21

Враховано частково
у ч.4 ст. 21
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Пропозиції та поправки до проекту

213) професійна військова освіта – це
складова військової освіти, яка здобувається
у неформальній освіті за освітніми
програмами з метою здобуття відповідних
рівнів
військової
освіти
(тактичного,
оперативного
та
стратегічного),
вдосконалення
професійного
рівня
військового фахівця, набуття фахових
компетентностей,
що
забезпечують
виконання службових (бойових) функцій.
-69- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити
55

56
57

набуття фахових компетентностей, що
забезпечують
виконання
службових
(бойових) функцій.”;

-70- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Висновки, обґрунтування

Враховано
у ч.4 ст. 21
Враховано
у ч.4 ст. 21

2) у статті 21:
абзац восьмий частини четвертої викласти
у
такій
редакції:
“підготовка
осіб
офіцерського складу, яка здійснюється на
основі

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) у статті 21:
-71- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
Частину четверту викласти у такій
редакції:
4. Військова освіта передбачає набуття
особою
комплексу
професійних
компетентностей, відповідно до військової
спеціалізації, формування та розвиток її
індивідуальних
здібностей
та
може
здобуватися одночасно з профільною
середньою,
професійною
(професійнотехнічною), фаховою передвищою чи вищою
освітою. Особливості здобуття військової
освіти можуть визначатися Законами України.
Освітні програми військової освіти
розробляються закладами спеціалізованої
освіти військового (військово-спортивного)
спрямування та затверджуються органами
державної влади, до сфери управління яких
належать відповідні заклади освіти.

Враховано частково
у абзаці 10 з рядка 54
редакції
у
першому
читанні

частину четверту викласти в такій
редакції:
“4. Військова освіта передбачає набуття
особою
комплексу
професійних
компетентностей відповідно до військової
спеціалізації, формування та розвиток її
індивідуальних
здібностей
та
може
здобуватися одночасно з профільною
середньою, професійною (професійнотехнічною), фаховою передвищою чи
вищою освітою. Особливості здобуття
військової освіти можуть визначатися
законами України.
Освітні програми військової освіти
розробляються закладами спеціалізованої
освіти військового (військово-спортивного)
спрямування та затверджуються органами
державної влади, до сфери управління яких
належать відповідні заклади освіти.
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Пропозиції та поправки до проекту

До структури військової освіти належать:
допризовна підготовка, що передбачає
здобуття
особами
первинних
загальновійськових
і
спеціальних
компетентностей;
підготовка осіб за військово-технічними
та військово-медичними спеціальностями;
військово-професійна
підготовка
військовослужбовців
рядового,
сержантського
(старшинського)
складу
строкової військової служби та військової
служби за контрактом, яка здійснюється на
основі
базової,
профільної
середньої,
професійної
(професійно-технічної)
чи
фахової передвищої освіти;
підготовка
військовослужбовців
сержантського
(старшинського)
складу
військової служби за контрактом з
одночасним здобуттям вищої освіти, яка
здійснюється на основі повної загальної
середньої освіти;
підготовка
військовослужбовців
офіцерського складу, яка здійснюється на
основі
повної
загальної
середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої чи вищої освіти для здобуття
відповідних ступенів вищої освіти та рівнів
військової освіти (тактичний, оперативний,
стратегічний);
військова підготовка офіцерів запасу, що
здійснюється у Порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади у сфері
оборони, погодженим з центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти і науки;
освітні програми післядипломної освіти,
підвищення кваліфікації і професійного
навчання, спрямовані на здобуття відповідних
рівнів
військової
освіти
(тактичного,
оперативного
та
стратегічного),
вдосконалення
професійного
рівня
військового
фахівця,
набуття
та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

До
структури
військової
освіти
належать:
допризовна підготовка, що передбачає
здобуття
особами
первинних
загальновійськових
і
спеціальних
компетентностей;
підготовка осіб за військово-технічними
та військово-медичними спеціальностями;
військово-професійна
підготовка
військовослужбовців
рядового,
сержантського (старшинського) складу
строкової військової служби та військової
служби за контрактом, яка здійснюється на
основі базової, профільної середньої,
професійної (професійно-технічної) чи
фахової передвищої освіти;
підготовка
військовослужбовців
сержантського (старшинського) складу
військової служби за контрактом з
одночасним здобуттям вищої освіти, яка
здійснюється на основі повної загальної
середньої освіти;
підготовка
військовослужбовців
офіцерського складу, яка здійснюється на
основі
повної
загальної
середньої,
професійної
(професійно-технічної),
фахової передвищої чи вищої освіти для
здобуття відповідних ступенів вищої освіти
та рівнів військової освіти (тактичний,
оперативний, стратегічний);
військова підготовка офіцерів запасу,
що здійснюється у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади у
сфері оборони, погодженим із центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
професійна
військова
освіта
спеціалізована
освіта
військового
спрямування, яка здобувається за освітніми
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вдосконалення фахових компетентностей, що
забезпечують
виконання
службових
(бойових) функцій.
Особи, які здобувають військову освіту в
закладах спеціалізованої освіти військового
(військово-спортивного)
спрямування,
безоплатно забезпечуються місцями у
гуртожитках, харчуванням, спеціальним
одягом
та
стипендіями
згідно
із
законодавством.
Положення про заклади спеціалізованої
освіти
військового
спрямування
затверджуються Кабінетом Міністрів України
з урахуванням спеціальних законів за
поданням центрального органу виконавчої
влади у сфері оборони.
Положення про військові структурні
підрозділи закладів освіти затверджується
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки та центральним органом
виконавчої влади у сфері оборони.
Засади військової освіти регулюються цим
Законом, Законом України "Про військовий
обов’язок
і
військову
службу"
та
спеціальними законами.
-72- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
абзац восьмий частини четвертої викласти
у такій редакції:
підготовка осіб офіцерського складу, яка
здійснюється на основі повної загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої чи вищої
освіти для здобуття відповідних ступенів
вищої освіти та рівнів військової освіти
(тактичний, оперативний, стратегічний) у
вищих військових навчальних закладах
(закладах вищої освіти зі специфічними
умовами
навчання),
військових
навчальних підрозділах закладів вищої
освіти.

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

програмами
на
відповідних
рівнях
військової освіти з метою вдосконалення
професійного рівня військового фахівця та
набуття фахових компетентностей, що
забезпечують
виконання
службових
(бойових) функцій.
Особи, які здобувають військову освіту в
закладах спеціалізованої освіти військового
(військово-спортивного)
спрямування,
безоплатно забезпечуються місцями у
гуртожитках, харчуванням, спеціальним
одягом
та
стипендіями
згідно
із
законодавством.
Положення про заклади спеціалізованої
освіти
військового
спрямування
затверджуються
Кабінетом
Міністрів
України з урахуванням спеціальних законів
за
поданням
центрального
органу
виконавчої влади у сфері оборони.
Положення про військові структурні
підрозділи закладів освіти затверджується
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки та центральним органом
виконавчої влади у сфері оборони.
Засади військової освіти регулюються
цим Законом, Законом України "Про
військовий обов’язок і військову службу" та
спеціальними законами”;
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58

повної загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової

-73- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Враховано

59

передвищої чи вищої освіти для здобуття
відповідних ступенів вищої освіти та рівнів
військової освіти (тактичний, оперативний,
стратегічний) у закладах спеціалізованої
освіти.”;
в абзаці першому частини сьомої слова
“центральними органами виконавчої влади”
замінити словами “державними органами”;
3) частину другу статті 30 доповнити
абзацом такого змісту:

-74- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Враховано

-75- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Відхилено

“Перелік інформації про вищі військові
навчальні заклади (заклади вищої освіти зі
специфічними умовами навчання) та військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
що підлягають розміщенню на веб-сайтах,
визначається державними органами, до сфери
управління
яких
вони
належать,
з
урахуванням вимог законодавства про
порядок обігу інформації з обмеженим
доступом.”;

-76- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Відхилено

-77- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
У абзаці другому пункту 3 частини третьої
розділу І законопроекту слова "про порядок
обігу" замінити словом "з питань".
-78- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

60
61

62

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

в абзаці першому частини сьомої слова
“центральними органами виконавчої влади”
замінити словами “державними органами”;
2) частину другу статті 30 доповнити
абзацом двадцять шостим такого змісту:

“Перелік інформації про вищі військові
навчальні заклади, заклади вищої освіти із
специфічними умовами навчання, військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
що підлягає розміщенню на веб-сайтах,
визначається державними органами, до
сфери управління яких вони належать, з
урахуванням вимог законодавства з питань
інформації з обмеженим доступом”;

Відхилено

Перелік інформації про вищі військові
заклади освіти (заклади вищої освіти зі
специфічними умовами навчання) та військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
що підлягають розміщенню на веб-сайтах,
визначається державними органами, до сфери
управління
яких
вони
належать,
з
урахуванням вимог законодавства про
порядок обігу інформації з обмеженим
доступом.
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63

4) статтю 54 після частини четвертої
доповнити новою частиною п’ятою такого
змісту:
“5. Особливості прав та обов’язків
педагогічних,
науково-педагогічних
і
наукових працівників, інших осіб, які
залучаються до освітнього процесу, закладів
спеціалізованої освіти військового профілю
визначаються спеціальними законами.”.

64

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3) статтю 54 після частини четвертої
доповнити новою частиною такого змісту:
-79- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у наступній редакції:
"“5. Особливості прав та обов’язків
учасників освітнього процесу закладів
спеціалізованої
освіти
військового
спрямування визначаються спеціальними
законами.”."
-80- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

“5. Особливості прав та обов’язків
педагогічних,
науково-педагогічних
і
наукових працівників, інших осіб, які
залучаються до освітнього процесу, закладів
спеціалізованої
освіти
військового
спрямування визначаються спеціальними
законами”.

Відхилено

5. Особливості прав та обов’язків
педагогічних,
науково-педагогічних
і
наукових працівників, інших осіб, які
залучаються до освітнього процесу закладів
спеціалізованої освіти військового (військовоспортивного)
профілю
визначаються
спеціальними законами.
65
66

67

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту
вважати відповідно частинами шостою і
сьомою.

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту
вважати відповідно частинами шостою і
сьомою.
-81- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
доповнити законопроект новим абзацом
наступного змісту:
"4. У тексті Закону України “Про
Національну поліцію” (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 38—39, ст. 380)
слова "вищий навчальний заклад із
специфічними умовами навчання" в усіх
відмінках і числах замінити відповідно
словами і знаками "заклад вищої освіти зі
специфічними
умовами
навчання"
у
відповідному відмінку і числі."
-82- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.

Відхилено
стаття 116

Враховано
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2. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Пропозиції та поправки до проекту

Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Павленко Р.
М. (р.к. №203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
у тексті законопроекту слова "акти" в усіх
відмінках і числах замінити відповідно
словами та знаками "нормативно-правові
акти" у відповідному відмінку і числі
-83- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні
положення законопроекту викласти у такій
редакції:
"ІІ Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з дня його опублікування, крім пункту
3 цього розділу, який набирає чинності з дня
його опублікування.
2. Установити, що рівень військової освіти
“оперативно-тактичний” та “оперативностратегічний” після набрання чинності цим
Законом прирівнюється до рівня військової
освіти “оперативний” та “стратегічний”
відповідно.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити
введення в дію нормативно-правових актів,
що випливають з цього Закону, одночасно із
набранням ним чинності"
-84- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Мінько
С. А. (р.к. №286), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з дня його опублікування, крім
пункту 3 цього розділу, який набирає
чинності з дня опублікування цього Закону.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частину першу розділу ІІ викласти у такій
редакції:
"Цей Закон набирає чинності через три
місяці після дня його опублікування".
-85- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці, з дня його опублікування.
70
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72
73

74
75

2. Установити, що рівень військової освіти
“оперативно-тактичний” та “оперативностратегічний” після набрання чинності цим
Законом прирівнюється до рівня військової
освіти “оперативний” та “стратегічний”
відповідно.
3. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Бабак Сергій Віталійович

2. Установити, що рівні військової освіти
“оперативно-тактичний” та “оперативностратегічний” після набрання чинності цим
Законом
прирівнюються
до
рівнів
військової
освіти
“оперативний”
та
“стратегічний” відповідно.
3.
Кабінету
Міністрів
України
забезпечити введення в дію нормативноправових актів, що випливають із цього
Закону, одночасно із набранням ним
чинності.
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