
Засідання Ради представників громадських об’єднань корінних народів, 

національних меншин України 

при Міністерстві освіти і науки України 
 
 

27 грудня 2022 року на платформі ZOOM відбулося підсумкове засідання Ради представників 

громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки 

України. 

 

Модератор засідання: Л. Ф. Коваленко, голова Ради представників громадських об’єднань корінних 

народів,національних меншин України. 

 

Порядок денний  

 

1. Звіт про важливі ініціативи Ради в 2022 році. (Л. Ф. Коваленко, голова Ради). 

2. Досвід членів Ради в умовах війни. Доповідь з презентацією «Науково-педагогічна та громадська 

діяльність в умовах воєнного стану: власний досвід» (Н. В. Бакуліна, заступник голови Ради, провідний 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук). 

3. Закон України «Про національні меншини (спільноти)». Основні положення прийнятого Закону, 

що змінилося з його прийняттям. Перелік освітніх проблем. (С. В. Петков, член ГО «Київське 

товариство болгарської культури Радолюбіє ім. проф. І. Стоянова»). 

4. Про забезпечення підручниками мовами національних меншин. (Т. І. Пилипенко, завідувач 

сектору навчально-методичного забезпечення вивчення мов національних меншин відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»). 

5. Освіта національних меншин в умовах воєнного стану. Досвід видання підручників румунською 

мовою для школярів. (Л. М. Говорнян, методист румунської мови ІППО Чернівецької області, член 

Ради). 

6. Про освіту та роботу МОН України в умовах війни. Підсумки року та проєкти на майбутнє (Ю. 

Г. Кононенко, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти; С. Й. Харченко, 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного 

управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільної 

та інклюзивної освіти МОН України). 

7. Різне. 

 

Під час засідання було висвітлено проведену роботу з кожного питання, визначеного порядком 

денним, схвалено результати діяльності членів Ради, надано пропозиції щодо подальшої спільної 

діяльності в тісній співпраці з урядовими, науковими, освітніми, громадськими, волонтерськими 



українськими та міжнародними організаціями заради миру, перемоги та відбудови незалежної, 

суверенної, вільної, полікультурної та багатомовної України. 

 

 
 

 
 

 


