
 

 

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 з питань освіти Асоціації міст України 

 
11-12 жовтня 2018 року     м. Вінниця 
 

11 жовтня 2018 року 
Місце проведення заходу: Вінницький міський NGO-Hub «Місто змістів» 
(вул. Пушкіна, 11) 
 
Зранку Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 

Готель «Поділля» м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4. 
(переїзд від залізничного вокзалу– маршрутний автобус №№22А, 32А, 
29А, тролейбус №№5, 11, 14 до зупинки Майдан Незалежності; трамвай 
№№1, 4, 6 до зупинки Майдан Небесної Сотні (Театральна); переїзд від 
центрального автовокзалу - тролейбус №№5, 11, 14 до зупинки Майдан 
Незалежності; трамвай №№1, 4, 6 до зупинки Майдан Небесної Сотні 
(Театральна); переїзд від Західного автовокзалу – трамвай № 4 до 
зупинки Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І. Франка) 

10.15 – 10.30 
 

Перехід від готелю «Поділля» до Вінницького міського NGO-Hub «Місто 
змістів» (вул. Пушкіна, 11) 

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  

Моргунов Сергій Анатолійович, 
Вінницький міський голова 

Мета та завдання засідання Секції 
Галина Феліксівна Остапенко, 
начальник управління освіти Первомайської 
міської ради, голова Секції з питань освіти 
АМУ 

Засідання Секції з питань освіти АМУ 
11.15 ‒ 11.45 Зміни в законодавстві та стан місцевого самоврядування галузі 

освіти: роль Асоціації міст України 



Людмила Анатоліївна Мозгова, аналітик з 
питань освіти Аналітичного центру АМУ, 
кандидат педагогічних наук 

11.45 ‒ 13.00 Панельна дискусія за участю: 
 Наталії Георгіївни Байтемірової, 

керівника експертної групи з питань забезпечення якості освіти 
Директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти 
і науки України 

 Івана Ярославовича Юрійчука, 
завідувача сектору моніторингу освіти Державної служби 
якості освіти України 

13.00-13.20 Відповіді на запитання 
13.20-13.30 Перехід від Вінницького міського NGO-Hub «Місто змістів» до готелю 

«Поділля» 
13.30-14.20 Обід 
14.20-14.30 Повернення до Вінницького міського NGO-Hub «Місто змістів» 

14.30-14.45 «Вінниця – місто дружнє до дітей та молоді»  
Оксана Василівна Яценко, директор 
департаменту освіти Вінницької міської 
ради 

14.45-16.00 Круглий стіл із обговорення проблем галузі та необхідних 
змін до чинного законодавства: 

 Про стан імплементації Закону України «Про освіту» 
Про стан фінансування галузі 
Про формулу розподілу освітньої субвенції місцевим бюджетам 
Про стан використання субвенції на Нову українську школу 
Про автономію закладів освіти 
Про створення інклюзивного освітнього простору 
Про створення безпечного освітнього середовища 
Щодо обліку дітей дошкільного, шкільного віку 
Щодо внутрішньої системи забезпечення якісної освіти (на рівні закладів 
освіти та на локальному рівні) 
Про підготовку вчителів до атестації та сертифікації та роль методичних 
служб у цьому 
Про стан формування та фінансування груп подовженого дня 
Про кадрове забезпечення галузі освіти 
Про узгодження норм законодавства у частині забезпечення медичного 
захисту здобувачів освіти та ін. 

16.00-16.30 Трансфер від Вінницького міського NGO-Hub «Місто змістів» до 
Національного музею-садиби імені М. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 155) 

16.30 – 17.30 Система позакласної та позашкільної роботи на прикладі 
співпраці закладів освіти Вінниці з Національним музеєм-
садибою імені М. Пирогова 

17.30-18.00 Трансфер від до Національного музею-садиби імені М. Пирогова до 
готелю «Поділля» 

18.00-20.00 Вечеря у дружньому колі 



21.00-21.40 Вінницький фонтан 
 

12 жовтня 2018 року 
08.00 - 09.00 Сніданок (Готель «Поділля», вул. Пушкіна, 4) 
9.00 – 09.15 Трансфер від готелю «Поділля» до закладу освіти «Дошкільний 

навчальний заклад № 15 Вінницької міської ради» (вул. Тимофіївська, 10) 

09.15 – 10.40 Інтеграція у сучасний європейський простір – одне із основних 
завдань закладу дошкільної освіти 

Керівник закладу: 
Тетяна Олександрівна Голубчик 

10.40 – 11.00 Трансфер від (вул. Тимофіївська, 10) до закладу освіти «Навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 6 
Вінницької міської ради» (вул. Стрілецька, 12) 

11.00- 12.30 Створення комфортного освітнього середовища для всіх 
учасників освітнього процесу 

Керівник закладу: 
Наталя Анатоліївна Тітова 

12.30-12.50 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. 
Затвердження плану роботи на 2019 рік. Прийняття 
спільного рішення щодо наступних кроків діяльності АМУ. 
 
Підбиття підсумків засідання Секції. Анкетування. 

12.50 - 13.00 Трансфер від вул. Стрілецька, 12 до готелю «Поділля» 

13.00 – 14.30 Обід (Готель «Поділля» м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) 
15.00 Виселення з готелю та від’їзд учасників Секції 

______________ 


