
 

 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з  

Агентством США з міжнародного розвитку 

 

ПРОГРАМА                                            (проект) 

 

засідання Секції АМУ з питань освіти 

 

19-20 квітня 2018 року     м. Луцьк 

 

19 квітня 2018 року 

Місце проведення заходу: Луцька міська рада (м. Луцьк, вул. Богдана 

Хмельницького, 19) 

 

10.10 - 10.50 

 

Реєстрація учасників в управлінні освіти Луцької міської ради 

засідання Секції АМУ з освіти. Луцька привітальна кава-брейк 

(вул. Шевченка, 1) 

Луцька міська рада 

(вул. Богдана Хмельницького, 19) 

11.00 – 11.15 

 

Відкриття засідання Секції АМУ з освіти 
Привітання учасників засідання Секції  

Григорій Пустовіт, 

в. о. повноважень Луцької міської 

голови, секретар Луцької міської 

ради 

Мета та завдання засідання Секції 

Галина Остапенко, 

начальник управління освіти 

Первомайської міської ради, голова 

Секції освіти 

11.15-12.50 Засідання Секції з питань освіти АМУ: 

 Зміни в законодавстві та стан місцевого самоврядування 

галузі освіти Асоціації міст України 

Людмила Мозгова, 

аналітик Асоціації міст України 
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 831-р від 25.10.2017 

«Питання управління державними професійно-технічними навчальними 

https://goo.gl/maps/Syiy14JQkFC2
https://goo.gl/maps/Syiy14JQkFC2


закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 963 від 15.11.2017 «Про 

внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 947 від 06.12.2017 «Про 

утворення Державної служби якості освіти України». 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 871-р06.12.2017 

«Про затвердження плану дій на 2017—2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку». 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 903-р від 13.12.2017 

«Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

6. Постанову Кабінету Міністрів України № 1088 від 27.12.2017 «Про 

затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України № 22 від 11.01.2018 «Про 

підвищення оплати праці педагогічних працівників». 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 17-р від 17.01.2018 

«Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2018 році». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України № 72від 14.02.2018 «Про 

внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2004 р. № 1096». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України№ 87 від 21.02.2018 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 21.02.2018 «Про 

внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, 

підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України № 168 від 14.03.2018 «Деякі 

питання Державної служби якості освіти України». 

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього простору Нової української школи». 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 «Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». 
15.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення 

діяльності навчальних закладів». 
16.  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів у 2018 році». 
 



 Діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти з питань впровадження реформи освіти 

Ірина Констанкевич, 

Народний депутат України, Голова 

підкомітету з питань позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти та 

освіти дорослих Комітету ВРУ з 

питань науки і освіти 

Олена Козієвська, 

заступник керівника секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти 

 Роль Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) у реалізації права 

на освіту дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 

Лариса Самсонова, 

Генеральний директор директорату 

інклюзивної та позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки 

України 

 Роль Державної служби якості освіти України у 

забезпеченні якості освіти на місцевому рівні 

Іван Юрійчук, 

завідувач сектору моніторингу 

освіти Державної служби якості 

освіти 

 Освіта міста Луцька: досвід, досягнення і перспективи 

розвитку 

Зіновія Лещенко, начальник 

управління освіти 

Луцької міської ради 

 Запитання ‒ відповіді 

13.00 – 14.10 Обід (готель «Україна») 

14.30 – 14.40 

 

Відвідування Закладу дошкільної освіти № 7 

Сучасні підходи до розвитку особистості вихованця у 

закладі дошкільної освіти 

Галина Коваль, директор закладу 

дошкільної освіти № 7 

14.40 – 15.00 Фрагмент заняття за методом асоціативних символів (веде 

автор методу, вчитель-методист, учитель англійської мови 

Світлана Гунько). 

15.10 – 15.20 

 

Відвідування КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9» 

Шляхи формування та розбудови сучасного освітнього 



простору в закладі загальної середньої освіти 

Олександр Дубина, 

директор КЗ «Луцький навчально-                                                               

виховний комплекс № 9» 
15.20 – 15.40 

 

Наукові підходи до викладання іноземної мови на 

початковому етапі її вивчення 

Валерій Редько, 

доктор педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник,                                                              

завідувач відділу навчання іноземних 

мов НАПН України 
15.40 – 16.00 Фрагмент  уроку за методами асоціативних символів 

Наталія Стаднік, вчитель-

методист, учитель англійської мови 

16.00– 16.45 Круглий стіл із обговорення проблем галузі та необхідних 

змін до чинного законодавства: 
1. Про імплементацію Закону України «Про освіту». 

2. Про норми законопроекту «Про загальну середню освіту» та 

підготовку інших законопроектів спеціальних законів у галузі 

3. Щодо стану управління закладами професійної (професійно-

технічної) освіти 

4. Щодо дефіциту освітньої субвенції, причин його появи та стану 

оплати праці педагогічних працівників 

5. Щодо пропозицій до формули розрахунку освітньої субвенції 

6. Щодо стану організації харчування дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти 

7. Про оптимізацію мережі закладів освіти та приведення статутів до 

відповідності законодавства 

8. Готовність закладів загальної середньої освіти до роботи в умовах 

Нової української школи. 

17.00 – 17.40 Система позашкільної краєзнавчої роботи в закладах освіти 

Луцька (музей Волинської ікони) 

  

 

20 квітня 2018 року 

08.00 - 08.50 Сніданок (Готель «Україна», вул. Словацького, 2) 

09.10 – 10.00 Відвідування Закладу дошкільної освіти №11  

Додаткові освітні послуги як ефективний ресурс педагогіки 

партнерства  
Галина Шумчук,директор Закладу 

дошкільної освіти № 11 

10.15 – 10.45 Відвідування Гімназії № 21 імені Михайла Кравчука  

Мистецтво освітньої взаємодії ‒ запорука успіху на шляху 

до Нової української школи  

Олег Ковальчук, директор гімназії 

№ 21 імені Михайла Кравчука,  



Надія Ткачук, проректор ВІППО, 

кандидат педагогічних наук 

11.00 – 12.50 

 

Відвідування Палацу учнівської молоді  

Співпраця закладів позашкільної та професійно-технічної 

освіти в умовах реформи галузі освіти 

Ольга Завацька, директор Луцького 

центру професійно-технічної 

освіти 

 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції 

 

Підбиття підсумків засідання Секції 

13.10 – 14.30 Обід (готель «Україна», вул. Словацького, 2). 

15.00 
Виселення з готелю та від’їзд учасників Секції 

______________ 


