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Цільова аудиторія:  керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних Київської 

міської державних адміністрацій, органів управління освітою міст – обласних центрів. 

Модератор: Олег Цимбал. 

Екскурсія закладом освіти: створення безпечних умов перебування здобувачів освіти у 

закладі  - Олег Цимбал, начальник відділу освіти Бучанської міської ради 

Круглий стіл: «Школа – територія безпеки» 

Вітальне слово Міністра. Відкриття роботи 

«Круглого столу» 
Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України  

Безпека в школі- виклики та рішення 
Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх 

справ України 

Збереження здоров’я учасників освітнього 

процесу в умовах воєнного стану 

Олексій Даниленко, директор директорату громадського 

здоров’я та профілактики захворювань  

Створення місцевими громадами безпечного 

освітнього середовища у закладі освіти у 

партнерстві з Національною поліцією 

України та місцевими органами управління 

освітою.  

Василь Богдан, начальник управління ювенальної 

превенції Національної поліції України 

Впровадження проєкту «класи безпеки» у 

закладах освіти: практика і досвід. 

Галина Гайович, завідувач кафедри інновацій, 

інноваційної діяльності в освіті та навчання за 

міжнародними проєктами інституту державного управління 

та наукових досліджень цивільного захисту ДСНС 

Оксана Бойко, старший викладач кафедри інновацій, 

інноваційної діяльності в освіті та навчання за 

міжнародними проєктами інституту державного управління 

та наукових досліджень цивільного захисту ДСНС 

Нормативно-правове забезпечення 

освітнього процесу з питань організації 

безпечних умов функціонування закладу 

освіти. 

Андрій Цимбал, завідувач сектору мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН 

Спільно до навчання — кампанія для 

освітян, батьків та дітей. 
Світлана Кісільова, ЮНІСЕФ Україна 

Обмін досвідом роботи 

щодо створення безпечних умов навчання у закладах освіти 

Відеоролик Рівненської ОДА, щодо створення безпечних умов навчання у приватних закладах 



«Рюкзак безпеки» школяра. 
Олена Фіданян, директор департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

Досвід підготовки закладу освіти до роботи 

в умовах воєнного стану у Житомирській 

області 

Світлана Ковтуненко, перший заступник директора 

департаменту освіти Житомирської міської ради  

Науковий погляд на питання створення безпечних умов навчання у закладах освіти 

Освітнє середовище: нові виміри безпеки 

Олена Святенко, заступник директора департаменту – 

начальник управління роботи із закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти департаменту інституційного 

аудиту Державної служби якості освіти України 

Корегування змісту загальної середньої 

освіти з метою здійснення безпечного 

освітнього процесу 

Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення 

загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, 

Микола Головко, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, доцент, заступник директора з 

наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України 

«Відкритий мікрофон» - обговорення порушеної проблематики, прийняття рішення. Олег Цимбал, 

начальник відділу освіти Бучанської міської ради 

 


