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Стислий зміст нормативно-правового акта:

наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2021 року № 1128 
«Про затвердження Положення про педагогічну інтернатуру» прийнято суб’єктом 
нормотворення, виходячи з преамбули цього розпорядчого документа, відповідно 
до статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630.

Зазначеним наказом затверджено Положення про педагогічну інтернатуру, 
яким визначено порядок проходження педагогічної інтернатури педагогічними 
працівниками закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 
середньої освіти.
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Стисла інформація щодо:

1) проведення правової експертизи на відповідність його Конституції та 
законодавству України:

за результатами правової експертизи наказу Міністерства освіти і науки 
України від 25 жовтня 2021 року № 1128 «Про затвердження Положення про 
педагогічну інтернатуру» та враховуючи вимоги пункту 8 Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1992 року № 731, встановлено, що зазначений нормативно-правовий 
акт необхідно доопрацювати з метою приведення у відповідність до вимог 
законодавства, в тому числі правил нормопроектувальної техніки, установлених 
законодавством з питань документування управлінської діяльності, а саме:

нормативно-правовий акт, затверджений розпорядчим документом, 
необхідно доопрацювати, враховуючи вимоги абзацу першого пункту 37 
розділу ІІ Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та 
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 січня 2018 року № 55 (далі – Типова інструкція), шляхом 
доповнення у грифі затвердження після цифр «2021» словом «року»;

пункт 5 нормативно-правового акта, затвердженого розпорядчим 
документом, яким врегульовано відповідні питання трудових відносин інтернів, а 
саме: визначено, що до строку педагогічної інтернатури включається період 
тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці; 
встановлено підстави для призупинення проходження інтерном педагогічної 
інтернатури (час проходження військової служби; догляд за малолітніми дітьми, 
але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку), необхідно 
доопрацювати шляхом його виключення, як такого, що містить нормативні 
приписи, які не є предметом правового регулювання зазначеного нормативно-
правового  акта, враховуючи вимоги:

частини першої статті 23 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», відповідно до якої: особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та 
приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи 
повинні пройти педагогічну інтернатуру; положення про педагогічну інтернатуру 
затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

частини першої статті 3, статті 4 Кодексу законів про працю України, якими 
встановлено, що: законодавство про працю регулює трудові відносини 
працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
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договором з фізичними особами; законодавство про працю складається з Кодексу 
законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих 
відповідно до нього;

абзацу першого пункту 41 розділу ІІ Типової інструкції, згідно з яким: текст 
документа містить інформацію, для фіксування якої його створено; інформація в 
тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно;

зазначений нормативно-правовий акт подано на державну реєстрацію з 
порушенням вимог абзацу другого пункту 66 розділу ІІ Типової інструкції, 
відповідно до якого строк між датою зовнішнього погодження проєкту 
нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, і датою 
прийняття такого акта не повинен перевищувати 60 днів, оскільки в пакеті 
документів поданому суб’єктом нормотворення разом із зазначеним нормативно-
правовим актом на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України надано 
погодження з Державною регуляторною службою України, Національною 
академією педагогічних наук України, строк між датами зовнішнього погодження 
і датою прийняття цього наказу, яких перевищує 60 днів;

2) проведення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини:

згідно з висновком Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини від 28 жовтня 2021 року зазначений нормативно-правовий акт відповідає 
положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини;

3) проведення експертизи на відповідність міжнародним договорам 
України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву 
Європейського Союзу (acquis ЄС):

згідно з довідкою Департаменту міжнародного права від 05 листопада 
2021 року № 4610-12.3.2-21 зазначений нормативно-правовий акт не суперечить 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС;

4) проведення антикорупційної експертизи:
у зазначеному нормативно-правовому акті не виявлено положень, що 

сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 
(корупціогенні фактори);
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5) проведення гендерно-правової експертизи:
відповідно до висновку департаменту правового забезпечення Міністерства 

освіти і науки України щодо проведення гендерно-правової експертизи у проєкті 
зазначеного нормативно-правового акта відсутні положення, які не відповідають 
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зазначений 
нормативно-правовий акт відповідає положенням міжнародно-правових актів з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є гендерно 
нейтральним;

6) проведення антидискримінаційної експертизи відповідно до 
інформації, наданої суб’єктом нормотворення у пояснювальній записці за 
формою, визначеною у додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 
2007 року № 950:

у зазначеному нормативно-правовому акті відсутні положення, що містять 
ознаки дискримінації чи створюють підстави для дискримінації (згідно з 
пунктом 7 пояснювальної записки Міністерства освіти і науки України до 
зазначеного нормативно-правового акта);

7) проведення цифрової експертизи відповідно до висновку Мінцифри 
(у разі якщо нормативно-правовий акт стосується питань інформатизації, 
електронного урядування, формування і використання національних 
електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 
електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового 
розвитку) або відповідно до інформації, наданої суб’єктом нормотворення у 
пояснювальній записці за формою, визначеною у додатку 4 до Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 року № 950:

зазначений нормативно-правовий акт не стосується питань інформатизації, 
електронного урядування, формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної 
демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, у зв’язку з 
чим не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку 
Мінцифри про проведення цифрової експертизи (згідно з пунктом 7 
пояснювальної записки Міністерства освіти і науки України до зазначеного 
нормативно-правового акта);
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8) узгодження нормативно-правового акта із заінтересованими 
органами (у тому числі за вмовчанням):

зазначений нормативно-правовий акт погоджено із Державною 
регуляторною службою України (рішення про погодження проєкту регуляторного 
акта від 29 липня 2021 року № 355).

Листом Національної академії педагогічних наук України від 17 серпня 
2021 року № 2-6/297 повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій до 
зазначеного нормативно-правового акта.

Зазначений нормативно-правовий акт подано на державну реєстрацію з 
порушенням вимог абзацу другого пункту 66 розділу ІІ Типової інструкції, 
відповідно до якого строк між датою зовнішнього погодження проєкту 
нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, і датою 
прийняття такого акта не повинен перевищувати 60 днів, оскільки в пакеті 
документів поданому суб’єктом нормотворення разом із зазначеним нормативно-
правовим актом на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України надано 
погодження з Державною регуляторною службою України, Національною 
академією педагогічних наук України, строк між датами зовнішнього погодження 
і датою прийняття цього наказу, яких перевищує 60 днів;

9) позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх 
об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, 
Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, 
Урядового Уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнських 
громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок (якщо нормативно-
правовий акт стосується питань соціально-трудової сфери та/або прав осіб з 
інвалідністю):

зазначений нормативно-правовий акт не стосується питань соціально-
трудової сфери та прав осіб з інвалідністю (згідно з пунктом 6 пояснювальної 
записки Міністерства освіти і науки України до зазначеного нормативно-
правового акта).

Висновок:
на підставі викладеного, на прохання Міністерства освіти і науки України 

(лист від 09 листопада 2021 року № 1/19297-21) та відповідно до пункту 11¹ 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 року № 731, рекомендуємо повернути наказ 
Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2021 року № 1128 «Про 



6

затвердження Положення про педагогічну інтернатуру» без державної реєстрації 
для доопрацювання з метою приведення його у відповідність до вимог чинного 
законодавства, в тому числі правил нормопроектувальної техніки, установлених 
законодавством з питань документування управлінської діяльності, а також 
погодження із Державною регуляторною службою України, Національною 
академією педагогічних наук України.

(рекомендоване рішення органу юстиції про доопрацювання нормативно-правового акта та
правові підстави його прийняття)

Заступник директора Департаменту – 
начальник Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів                                  Оксана РАДІОНЕНКО

(підпис)

Заступник начальника Управління –
начальник відділу публічного права                                 Михайло КРАВЧЕНКО

(підпис)

Заступник начальника відділу
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 (підпис)


