
 

 

ПРОГРАМА 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ 

АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ 

 

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 

(проєкт) 

ПРОГРАМА 

засідання Секції Асоціації міст України з питань освіти 

 

10-11 жовтня 2019 року     м. Одеса 

 

10 жовтня 2019 року 

 

Місце проведення заходу: готель «Одеса» (м. Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5). 

 

Зранку до 

10.00 

Заїзд учасників. Заселення. Сніданок. 

Готель «Одеса» (м. Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5)  

10.30 - 11.00 

 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з освіти. 

Кава-брейк  

11.00 – 11.15 

 

Відкриття засідання Секції з освіти АМУ 
Привітання учасників засідання Секції  

Геннадій Леонідович Труханов, 

Одеський міський голова 

Мета та завдання засідання Секції 

Галина Феліксівна Остапенко, 

начальник управління освіти Первомайської 

міської ради, голова Секції Асоціації міст 

України з питань освіти 

Засідання Секції з питань освіти АМУ 

11.15 ‒ 11.30 Зміни в законодавстві та стан місцевого самоврядування галузі 

освіти: роль Асоціації міст України 

Людмила Анатоліївна Мозгова,  

аналітик з питань освіти Аналітичного центру 

Асоціації міст України, кандидат педагогічних 

наук 

11.30 ‒ 12.30 Панельна дискусія за участю: 

 Любомири Степанівни Мандзій, 

заступника Міністра освіти і науки України 



 Сергія Валерійовича Колебошина, 

заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій 

 Івана Ярославовича Юрійчука, 

директора департаменту акредитації та моніторингу Державної 

служби якості освіти України 

 Олени Іванівни Козієвської, 

заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій, кандидата наук з 

державного управління 

12.30-12.45 Як через навчання громадян місто перетворити на територію 

нових можливостей? 

Марія Володимирівна Богуслав, 

директор Освітнього хабу міста Києва 

12.45-13.00 Відповіді на запитання 

13.00-13.30 Трансфер від готелю «Одеса» (вул. Гагарінське Плато, 5) до 

Одеського ліцею «Європейський» (вул. Маршала Говорова, 8а) 
13.30-14.00 Огляд ліцею, презентація системи харчування школярів 

«Шведський стіл» 

Алевтина Іванівна Подорожна, 

директорка Одеського ліцею «Європейський» 
14.30-15.30 Обід 

15.30-15.45 Презентація Програми розвитку освіти міста Одеси 

Олена Валеріївна Буйневич, 

директорка департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 

15.45-16.00 Особливості проведення процедур закупівель в умовах 

недоброчесної конкуренції (майстер-клас) 

Олег Михайлович Муратов, начальник 

Південного офісу Державної аудиторської 

служби 
16.00-16.15 Програма створення додаткових місць у закладах освіти, 

розбудова нового освітнього середовища в умовах 

децентралізації 

Світлана Василівна Скебало, 

заступник директора департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради 

16.15-16.30 Кава-брейк 

16.30-17.30 Круглий стіл із обговорення проблем галузі та необхідних 

змін до чинного законодавства: 
 Про стан імплементації Закону України «Про освіту» 

 Про стан та перспективи фінансування галузі та проєкт Державного 

бюджету України на 2020 рік 

 Про перспективи внесення змін до формули розподілу освітньої 



субвенції 

 Про інституційний аудит та механізми забезпечення якості освіти на 

базовому рівні. 

 Про пілотну сертифікацію вчителів 

 Про можливість методичних центрів міст одержати ліцензію МОН на 

здійснення післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників) 

 Про створення інклюзивного освітнього простору та забезпечення 

інклюзивності будівель закладів освіти 

 Про перспективи фінансування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 Про забезпечення доступу до закладів дошкільної та позашкільної 

освіти 

17.30-19.00 Огляд міста Одеси та об’єктів соціальної інфраструктури  

19.30 Вечеря у дружньому колі. Повернення до готелю. 

 

11 жовтня 2019 року 

08.00 - 09.00 Сніданок. Готель «Одеса»(вул. Гагарінське Плато, 5) 

09.00 – 09.30 Трансфер від готелю «Одеса» (вул. Гагарінське Плато, 5) до 

Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2» 

(вул. Гавана, 5а) 

09.30‒09.40 Учнівське самоврядування як складова управлінської діяльності. 

Презентація Парламенту старшокласників 

Ірина Петрівна Язвінська, 

заступник директора департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради 

09.40-10.10 Консолідуюча функція системи освіти. Проведення 

Всеукраїнських крос-форумів (майстер-клас для управлінців) 

Світлана Василівна Мельник, 

директорка Одеського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія № 7» 

10.10-10.40 Презентація електронного інтерактивного підручника 

«Підручник. UA» 

Ірина Євгенівна Столбова, 

Заступник директора департаменту освіти та  

науки Одеської міської ради 

10.40-11.10 Кава-брейк  

11.10 – 11.30 Трансфер від Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2» (вул. Гавана, 5а) до Одеського інклюзивно-

ресурсного центру № 1 (вул. Мечнікова, 2а) 

11.40-12.00 Організація та функціонування інклюзивно-ресурсного центру, 

міжнародне співробітництво у питанні соціальної адаптації 

дитини з інвалідністю 

Вікторія Вікторівна Пастерначенко, 

директорка Одеського інклюзивно-ресурсного 



центру № 1 

12.00-12.30 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. 

Прийняття спільного рішення щодо наступних кроків діяльності 

АМУ в сфері освіти. 

Підбиття підсумків засідання Секції. 

Анкетування. 

12.30 -13.00 Огляд Одеського інклюзивно-ресурсного центру № 1 

13.00-13.30 Трансфер від Одеського інклюзивно-ресурсного центру № 1 

(вул. Мечнікова 2а) до готелю «Одеса» (вул. Гагарінське Плато, 

5) 

13.30-14.30 Обід 

15.00 Від’їзд учасників Секції 

______________________ 

 

 


