
 

 

 
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 Асоціації міст України з питань освіти 

 
11-12 квітня 2019 року     м. Тернопіль 
 

11 квітня 2019 року 
 

Місце проведення заходу: Тернопільська міська рада (вул. Листопадова,5) 
 
Зранку Заїзд учасників. Заселення. Сніданок. 

Готель «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
о 10.00 Збір у готелі. Перехід до Тернопільської міської ради 

10.30 - 11.00 
 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з освіти. 
Кава-брейк (депутатська кімната) 

11.00 – 11.15 
 

Відкриття засідання Секції з освіти АМУ 
Привітання учасників засідання Секції  

Сергій Віталійович Надал, 
Тернопільський 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 ‒ 12.45 Панельна дискусія за участю: 
  



Олени Іванівни Козієвської, 
Заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти, кандидата наук з державного 
управління 

 Романа Володимировича Єрмоличева, 
Директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери 
Міністерства фінансів України (участь уточнюється) 

 Наталі Георгіївни Байтемірової, 
Керівника експертної групи з питань забезпечення якості освіти 
директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України 

12.45-13.00 Відповіді на запитання 
13.00-13.20 Презентація досвіду міста Тернополя щодо участі української 

шкільної молоді та вчителів у спільних польсько-німецько-
українських шкільних проектах 

пан Мечислав Кієвський,  
керівник Центральної одиниці Польсько-
Німецького молодіжного обміну. Об’єднання 
Ґмін Республіки Польща Єврорегіону «Спрева-
Ниса-Бобр» 

13.20-13.40 Перехід від Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5) до 
Галицького коледжу ім. В. Чорновола (вул. Богдана 
Хмельницького, 15) 

13.40-14.30 Обід 
14.30-14.45 Розвиток освітньої галузі міста Тернополя в умовах 

децентралізації 
Ольга Петрівна Похиляк, 
начальник управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради 

 Оновлений методичний кабінет як змістовий ресурс Нової 
української школи 

Галина Іванівна Литвинюк, 
директор Тернопільського комунального 
методичного центру науково-освітніх інновацій 
та моніторингу 

14.45-16.20 Круглий стіл із обговорення проблем галузі та необхідних змін 
до чинного законодавства: 
Про стан імплементації Закону України «Про освіту» 
Про стан фінансування галузі 
Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції 
Про стан фінансування приватних шкіл за кошти освітньої субвенції 
Про стан використання субвенції на Нову українську школу 
Про автономію закладів освіти 
Про інституційний аудит та механізми забезпечення якості освіти на 
базовому рівні. 



Про створення інклюзивного освітнього простору та забезпечення 
інклюзивності будівель закладів освіти 
Про перспективи фінансування закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти 
Про додаткове цільове призначення залишків освітньої субвенції 

16.20-17.00 На шляху до профільної професійної освіти 
Марія Петрівна Баб’юк, 
директор Галицького коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола 

 Досвід співпраці між Об’єднанням шкіл № 1 у Збоншині 
(Польща) і Галицького коледжу Тернополя та подальші 
перспективи 

пан Марек Фурман, 
заступник директора Об’єднання шкіл № 1 у 
Збоншині, координатор міжнародних обмінів 

17.00-18.00 Перехід від Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола 
(вул. Чорновола) до Тернопільської Української гімназії імені 
І. Франка (вул. О.Кульчицької) 

 Пішохідний екскурс по закладам освіти  
Олег Миколайович Янковський, 
заступник директора з виховної роботи 
Тернопільської середньої школи № 17 

 Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка: особливості 
нового освітнього простору закладу 

Анатолій Васильович Крижанівський, 
директор Тернопільської Української гімназії ім. 
І. Франка 

 Перехід Тернопільської Української гімназії імені І. Франка (вул. 
О.Кульчицької) до Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов 
(вул. Грушевського, 3) 

18.00-18.20 Проект «Шкільний дворик»  
Руслана Володимирівна Петрокушин, 
директор Тернопільської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 
іноземних мов  

19.00 Вечеря у дружньому колі 
Готель «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 

 
12 квітня 2019 року 

08.00 - 09.00 Сніданок  

9.00 – 09.15 Трансфер від готелю «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) до закладу 
дошкільної освіти № 2 (вул. Л. Українки, 10-б)  

09.15 – 10.20 Успішний керівник у сучасному освітньому просторі  



Лілія Анатоліївна Вавринів, 
директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 28 

 Інформаційно-ресурсний центр як осередок забезпечення 
фундаментального права дітей із особливими освітніми 
потребами 

Тетяна Михайлівна Бабійчук, 
директор комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр № 1» Тернопільської міської 
ради 

 Інклюзивне навчання дошкільників у контексті дитиноцентризму 
Надія Іванівна Безкоровайна,  
завідуюча закладом дошкільної освіти № 2 

10.20 – 11.45 Трансфер від закладу дошкільної освіти № 2 (вул. Лесі Українки, 
10-б) до закладу дошкільної освіти № 3 (вул. Юності, 9) 

 Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти № 3  
Ольга Володимирівна Довбенко, 
завідувач закладу дошкільної освіти № 3 

11.45‒12.00 Трансфер від закладу дошкільної освіти № 3 (вул. Юності, 9) до 
Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум 
імені Патріарха Йосифа Сліпого» (вул. Юності, 3) 

12.00-13.00 Презентація закладу: 
- елементи майстер-класу з писанкарства; 
- інтервізія творчості. 

Марія Богданівна Гуцал, 
директор ТНВК «Школа-колегіум Патріарха 
Йосифа Сліпого» 

13.00-13.20 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. 
Прийняття спільного рішення щодо наступних кроків 
діяльності АМУ. 
Підбиття підсумків засідання Секції. Анкетування. 

13.20 - 13.30 Трансфер від Тернопільського навчально-виховного комплексу 
«Школа-колегіум імені Патріарха Йосифа Сліпого» 
(вул. Юності, 3) до готелю «Тернопіль» (вул. Юності, 3 – 
вул. Замкова, 14) 

13.30 – 14.30 Обід 
15.00 Від’їзд учасників Секції 

 


