
  

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнського серпневого форуму 

«Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та 

успіху» 

 

 

 

 

 

Дата проведення: 19 серпня 2021 року 

Місце проведення: Інноваційний парк UNIT.City  

(м. Київ, вул. Дорогожицька, 3)   

 

 

Учасники конференції:  

 

 

- заступники голів обласних, Київської міської державних адміністрацій; 

- керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій та обласних центрів; 

- керівники закладів післядипломної педагогічної освіти; 

- ректори педагогічних університетів; 

- керівники управлінь Державної служби якості освіти в регіонах; 

- громадські організації; 

- представники учнівського самоврядування 

 
 

09.30 – 10.30 

 
Реєстрація учасників форуму 

 

 
  



10.30–11.30 ГОЛОВНА ПЛАТФОРМА 

 

 Вітальне слово Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

  

 Виступ  Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета  

 «Освічена нація: розвиток людського капіталу» 

 

ТЕЛЕМІСТ:  

 

1. «Безпечна школа – безпечна країна»  

Місце проведення: Міжнародний дитячий центр «Артек» (Пуща-Водиця 

Оболонського району м. Києва) 

Учасники: представники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної 

поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Моторного 

(транспортного) страхового бюро України, Управління  ювенальної превенції, 

Державної служби України з безпеки на транспорті, а також громадських 

організацій. 

 

2.  Молоді вчителі «Професійне становлення молодого вчителя: виклики 

сучасності й потреби майбутнього»    

Місце проведення: Музей науки Національного центру «Мала академія наук 

України» (ВДНГ, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1П23), 19.08.2021.  

Учасники: молоді вчителі, студенти та викладачі педагогічних університетів і 

коледжів, представники AIESEC (міжнародна молодіжна некомерційна, 

неполітична, незалежна організація).  

  

3. Локація Громадської організації  «Батьки  SOS»  

Секція для батьків «Путівник школою»  

Місце проведення: Освітня агенція міста Києва (пр-т Перемоги, 40) 

Учасники: члени громадської організації «Батьки  SOS». 

 

4. «Освіта національних меншин: виклики та можливості»   

Місце проведення: м. Ужгород, Закарпатська область, 18-19.08.2021 

Учасники: представники від Закарпатської, Запорізької, Львівської, Одеської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Харківської, Дніпропетровської 

областей (від органу управління освітою та ІППО, які опікуються питаннями освіти 

корінних народів, національних меншин). 

 

 

11.30 –  12.00 Перерва. Брифінг для ЗМІ 

 
 

 

 
 



12.0 – 13.00 

 
Українська школа у просторі активної взаємодії. Співпраця з 

міжнародними партнерами «Нові горизонти міжнародного 

співробітництва» 
 

 

Тетяна Ломакіна - Радник – уповноважений Президента України з питань 

безбар’єрності 
 

Сергій Бабак – Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій 
 

Василь Кремень – президент Національної академії педагогічних наук України 
 

Руслан Гурак – Голова Державної служби якості освіти України                 
 

Марат Сахін - Голова Представництва Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ 

 

Ярко Лампіселка – керівник проєкту  «Фінська підтримка реформи української 

школи»   
 

Ніколас Томас – директор Британської Ради в Україні  

 

СТРАТЕГІЧНІ СЕСІЇ 

 

1. «Школа для всіх, освіта – для мене» (18-19.08.2021)  

Місце проведення: м. Біла Церква, Київська область 

Учасники: директори інклюзивно-ресурсних центрів, представники закладів 

загальної середньої освіти, що мають інклюзивні або спеціальні класи, директори 

спеціальних шкіл (НРЦ), Уповноважені Президента з прав дитини та з 

безбар’єрності, представники Інституту спеціальної педагогіки, представник 

Інституту модернізації змісту освіти, Українського інституту розвитку освіти, 

Державної служби з якості освіти, Офісу Президента України, представники 

громадських організацій. 
 

2. «Опорна школа – простір особистого зростання» (18-19.08.2021) 

Місце проведення: м. Дніпро 

Учасники: керівники опорних шкіл, голови територіальних громад, керівники 

місцевих органів управління у сфері освіти, представники громадських 

організацій.  

 
 

3. «Результати реформи професійної освіти за рік: реалізація планів, нові 

підходи до професійної орієнтації та фінансування» (19-20.08.2021) 

Місце проведення: «ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І. Г. Боровенського» (вул. Покровська, 81, м. Решетилівка, Полтавська область) 

Учасники: представники облдержадміністрацій, відповідальні за систему 

професійної (професійно-технічної) освіти, представники Програми EU4Skills. 
  

4. «Реформа шкільного харчування: рівні відповідальності» (19.08.2021) 

Місце проведення: м. Львів 

Учасники: директори закладів освіти м. Львова.  

https://rpal.com.ua/
https://rpal.com.ua/


 

5. «Нова українська школа: інноваційні виміри викладання, навчання та 

виховання» (19.08.2021) 

Місце проведення: Національна академія педагогічних наук України, зал 

засідань президії, вул. Січових стрільців 52А, м. Київ 

Учасники: президент НАПН України В. Кремень, заступник директора 

Інституту педагогіки НАПН України Т. Засєкіна, голова Ради молодих вчених 

НАПН України І. Губеладзе, старший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України А. Сухіх, молоді 

вчені, вчитель інформатики ліцею «Престиж» О. Коршунова. 

 

6. «Дошкільна освіта для майбутнього: досягнення і перспективи»            

(18-19.08.2021) 

Місце проведенні: м. Запоріжжя 

Учасники: фахівці системи дошкільної освіти – спеціалісти з питань дошкільної 

освіти департаментів (управлінь) освіти ОДА, методисти з питань дошкільної 

освіти ІППО). 

 

7.  «Стратегічна сесія з розвитку позашкільної освіти»  (18-19.08.2021) 

Місце проведення: м. Кропивницький 

Учасники: представники Міністерства освіти і науки України, обласної 

державної адміністрації, обласної ради, регіональної служби якості освіти, 

представники Інституту модернізації змісту освіти, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, керівники закладів 

позашкільної освіти, у тому числі працівники профільних асоціацій.  

 
8. «Цифрова трансформація шкільної освіти: від проблематики до 

рішень»  (18-19.08.2021) 

Місце проведення: м. Миколаїв 

Учасники: представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

цифрової трансформації України, ДНУ «Інститут освітньої аналітики», фахівці 

з питань цифрової трансформації, представник від Google, експерт з цифрової 

трансформації освіти і науки Команди підтримки реформ МОН. 

 

9. «Інтелектуальна еліта нації» (18-19.08.2021) 

Місце проведення: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для 

обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради 

Учасники: керівники ліцеїв, голови територіальних громад, керівники 

місцевих органів управління у сфері освіти, представники громадських 

організацій.  

 

10. «Реформа освіти в умовах децентралізації. Якісна освіта для кожного»               

(19-20.08.2021) 

Місце проведення: м. Чернівці 

Учасники: керівники органів управління у сфері освіти та керівники закладів 

загальної середньої освіти територіальних громад, експерт  з освітньої політики 

Програми «U-LEAD» з Європою. 

 



11. «Здорова нація – здорова Україна» (18-19.08.2021) 

Місце проведення: м. Київ, НВК «Домінанта» 

Учасники: вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти, 

методисти, представники федерацій з видів спорту, фахівці з фізичної культури, 

учні закладів загальної середньої освіти. 

 


