План
роботи Міністерства освіти і науки України
на жовтень 2016 року
Термін, місце та
час проведення
(адреса)

1
28 вересня 18 жовтня
2016 р.,
11.00
м. Одеса,
вул. Миколаївська
дорога, 175,
ДП «УДЦ
«Молода гвардія»
30 вересня –
3 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
Пуща-Водиця,
Міжнародний
центр дитячої
наукової творчості
MANLabCamp
1-2 жовтня,
8-9 жовтня

Назва,
зміст заходу,
форма його
проведення

2
Всеукраїнський форум
учнівських трудових
об’єднань

Кількіс
ть
учасни
ків

Організатори

Очікуваний
Категорія
Запрошені до
продукт
громадян, на
участі
(нормативно- потребу якої
(участь членів
правовий акт, переважно
Уряду, керівників
програма,
спрямований центральних та
(орієнгромадський
захід
місцевих органів
товна)
форум, інший
виконавчої влади,
захід тощо) та
народних
соціальнодепутатів,
економічний
керівників партій,
ефект
громадських
організацій)
3
4
5
6
7
200
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
Представники
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх місцевих органів
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
управління
дитини
дітей та
навчальних
освітою
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів

Всеукраїнський
енергетичний хакатон
«Energy Hack»

35

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

ХІХ Спартакіада ЦОВВ,
футзал

12

КМУ,
Комітет з фізичного

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Відповідальні

8
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

Комітет з
фізичного
1

2016 р.,
м. Київ,
зал НУФВіСУ
1-4 жовтня
2016 р.,
10.00
с. Гаразджа,
Луцький р-н,
Волинська обл.,
табір «Сонячний»
1-4 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Вінниця,
вул.
Маяковського, 9

Міжнародні змагання зі
спортивного туризму
серед юнаків «Волинь –
2016»

100

Семінар-практикум
завідуючих відділами
краєзнавства центрів
туризму і краєзнавства,
станцій юних туристів

30

1-8 жовтня
2016 р.,
м. Чіагмай,
Королівство
Тйланду

Участь у Чемпіонаті
світу серед студентів з
боксу

11

2-6 жовтня
2016 р.,
м. Київ

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України
2016 року з футболу
(юнаки)
Засідання робочої групи
з обговорення стандарту
вищої освіти зі
спеціальності
«Кібербезпека»

3 жовтня
2016 р.,
14.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії
3 жовтня

Інтерв’ю Голови ДІНЗ в

виховання та спорту
МОН України
(Захарчук І.Р.,
Богданович О.М.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Відділ позашкільної
Підвищення
Завідуючі
освіти, виховної
фахового рівня
відділами
роботи та захисту прав педагогічні
краєзнавства
дитини
працівників позашкільних
(Середницька А.Д.)
позашкільних навчальних
навчальних
закладів
закладів
FISU,
ЦШВСМ,
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Золотаревський М.Ф.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Представники
місцевих органів
управління
освітою

виховання та
спорту
(Захарчук І.Р.,
Богданович О.М.)
Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
(Савченко Н.В.)
Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
(Савченко Н.В.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Золотаревський М.Ф.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

15

Департамент вищої
освіти
(Шаров О.І.)

Рекомендації
до проекту
стандарту
вищої освіти

Освітянська
громадськість

Перший
заступник
Міністра освіти і
науки України
(Ковтунець В.В.),
члени робочої
групи

Департамент вищої
освіти

5

Державна інспекція

Інтерв’ю

Учасники

Працівники

Державна
2

2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
ДІНЗ

3 жовтня
2016 р.,
м. Харків

газеті «Освіта України»
на тему: «Від якості
нормативної бази – до
якості освіти: п’ять
проектів нової редакції
Актів перевірки
додержання суб’єктами
господарювання, що
надають послуги у сфері
дошкільної,
позашкільної, загальної
середньої, професійнотехнічної, вищої освіти»
Прес-конференція з
нагоди відкриття турніру
з волейболу

навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

50

4 жовтня
2016 р.,
10.30-13.30
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала
4-6 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Рівне,
вул. С. Петлюри,
17

Засідання науковометодичної комісії з
проблем виховання дітей
та учнівської молоді

20

Всеукраїнський семінарпрактикум «МАН як
науково-освітній ресурс
підтримки обдарованих
дітей у регіоні»

40

4-6 жовтня
2016 р.,
10.00
м. ІваноФранківськ,

Всеукраїнський семінарнарада для директорів
позашкільних
навчальних закладів
еколого-

30

Голови ДІНЗ
в газеті
«Освіта
України»

навчальновиховного
процесу, інші
зацікавлені
особи

UNICEF,
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.)
Відділ позашкільної
Покращення Члени науковоосвіти, виховної
рівня науково- методичної
роботи та захисту прав методичного
комісії з
дитини
забезпечення
проблем
(Середницька А.Д.)
навчальних виховання дітей
закладів
та учнівської
молоді
Відділ позашкільної
Підвищення
Працівники
освіти, виховної
фахового рівня територіальних
роботи та захисту прав педагогічних відділень Малої
дитини
працівників академії наук
(Середницька А.Д.)
позашкільних
України
навчальних
закладів
Відділ позашкільної
Підвищення
Директори
освіти, виховної
фахового рівня позашкільних
роботи та захисту прав педагогічних
навчальних
дитини
працівників
закладів
(Середницька А.Д.)
позашкільних
еколого-

редакції газети
«Освіта України»

інспекція
навчальних
закладів України
(Гурак Р.В.)

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.)
Інститут
модернізації змісту
освіти
(Завалевський Ю.І.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
3

набережна ім.
В. Стефаника, 34б
4-31 жовтня
2016 р.,
Дніпровська,
Донецька,
Запорізька,
Луганська,
Харківська обл.
5 жовтня
2016 р.,
с. Липковатівка,
пл. Доценка, 1,
Нововодолазький
р-н,
Харківська обл.
5 жовтня
2016 р.,
м. Прилуки,
Чернігівська обл.

натуралістичного
напряму
1-й етап турніру з
волейболу серед
школярів «UNICEF
Volleyball Cup»

навчальних натуралістичного
закладів
напряму
3612

(Вербицький В.В.)

UNICEF,
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.)

Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.)
Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Вибори директора
Липковатівського
аграрного коледжу

Липковатівський
аграрний коледж,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Представник
ОДА

Вибори директора
Прилуцького
агротехнічного коледжу

Прилуцький
агротехнічний коледж,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Вінницька академія
неперервної освіти,
Інститут педагогіки
НАПН України,
департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Представник ОДА

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Науковці,
представники
фахових видань

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Котусенко О.Ю.)

5-6 жовтня
Фестиваль педагогічних
2016 р.,
ідей «Мій особистісно
10.00
зорієнтований урок»
м. Вінниця,
вул. Грушевського,
13,
Вінницька академія
неперервної освіти

150

5-7 жовтня
2016 р.,
12.00
м. Київ,
вул.
Вишгородська, 19,
Національний

100

Всеукраїнський
фестиваль «Україна-сад»

Ознайомлення Методисти
з ефективними української
методиками й
мови і
технологіями
літератури,
впровадження
зарубіжної
ідей
літератури
особистісно
ОІППО,
зорієнтованого,
учителікомпетентнісного
філологи
підходів
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
дитини
дітей та
навчальних
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)
4

екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
5-13 жовтня
2016 р.,
м. Пловдів,
Болгарія

Міжнародна
учнівська олімпіада з
астрономії

7

6 жовтня
2016 р.,
(час уточнюється)
м. ІваноФранківськ,
вул. Юності, 13,
ІваноФранківський
ліцей-інтернат для
обдарованих дітей
із сільської
місцевості
6 жовтня
2016 р.,
м. Борзна,
Чернігівська обл.

Відкриття VІІ
Міжнародного мовнолітературного конкурсу
учнівської та
студентської молоді
імені Тараса Шевченка

100

6-7 жовтня
2016 р.,
м. ІваноФранківськ,
пл. Міцкевича, 3,
ІваноФранківський

Всеукраїнський семінарпрактикум
«Технологічна освіта в
сучасних умовах.
Перспективи розвитку»

Вибори директора
Борзнянського
державного
сільськогосподарського
технікуму

50

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.),
оргкомітет
Міжнародної
учнівської олімпіади з
астрономії
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Рішення
колегії,
наказ МОНУ

Учні

Представники
МОН

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Початок
конкурсу

Учні, студенти

Представники
МОН

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Борзнянський
державний
сільськогосподарський
технікум,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.),
Івано-Франківський
обласний інститут
післядипломної освіти

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Представник
ОДА

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Ознайомлення
з
ефективними
методиками й
технологіями
впровадження
ідей

Вчителі
трудового
навчання

Науковці,
представники
фахових видань

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Дятленко С.М.)
5

обласний інститут
післядипломної
освіти

особистісно
зорієнтованого,
компетентнісного
підходів
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
дитини
дітей та
навчальних
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів

6-9 жовтня
2016 р.,
12.00
м. Миколаїв,
Кур'єрський
провулок, 5
7 жовтня
2016 р.,
11.00,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала

Всеукраїнські відкриті
змагання на Кубок
України з
автомодельного спорту
серед учнівської молоді
(кордові моделі)
Засідання робочої групи
з обговорення проекту
Державного стандарту
Нової української школи
(природнича частина)

60

12

Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Бєскова Н.В.)

7 жовтня
2016 р.,
14.00,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала
9-12 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
Міжнародний
центр дитячої
наукової
творчості
MANLAB.CAMP
10 жовтня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,

Засідання робочої групи
з обговорення концепції
нової програми для учнів
10-11 класів
загальноосвітніх
навчальних закладів із
зарубіжної літератури
Школа громадянської і
волонтерської участі та
патріотичного виховання

12

Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.
Котусенко О.Ю.)

50

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Інтерв’ю Голови ДІНЗ в
газеті «Освіта України»
на тему: Моніторинг
окремих питань

5

Державна інспекція
навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

Проект
Державного
стандарту
Нової
української
школи
(природнича
частина)
Проект
програми із
зарубіжної
літератури
для учнів 1011 класів

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

Викладачі
природничих
дисциплін,
учні

Члени робочої
групи

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Бєскова Н.В.)

Вчителі
зарубіжної
літератури,
учні

Члени робочої
групи

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.
Котусенко О.Ю.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Інтерв’ю
Голови ДІНЗ
в газеті
«Освіта

Учасники
навчальновиховного
процесу, інші

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В)

Працівники
редакції газети
«Освіта України»

Державна
інспекція
навчальних
закладів України
6

4 поверх,
актова зала,
ДІНЗ
10-14 жовтня
2016 р.,
12.00
м. Київ,
вул.
Вишгородська, 19,
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
11-12 жовтня
2016 р.,
10.00-18.00
м. Вінниця,
вул.
Грушевського, 13,
КВНЗ «Вінницька
академія
неперервної
освіти»
11-13 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Вінниця,
вул. Хмельницьке
шосе, 22

функціонування системи
позашкільної освіти
України
Курси підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів

11-14 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
спортивний
комплекс ТСОУ
України «Чайка»

України»

30

Всеукраїнська школа
педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»

40

Всеукраїнський семінарпрактикум для
завідувачів відділів
організаційно-масової
роботи

50

Всеукраїнські змагання
учнівської молоді з
авіамодельного спорту
(повітряний бій)

50

зацікавлені
особи

(Гурак Р.В.)

Відділ позашкільної
Підвищення
Заступники
освіти, виховної
фахового рівня директорів
роботи та захисту прав педагогічні
позашкільних
дитини
працівників
навчальних
(Середницька А.Д.)
позашкільних
закладів.
навчальних
закладів

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.),
Вінницька академія
неперервної освіти

Поширення
Методисти
досвіду роботи
закладів
переможців та післядипломн
лауреатів
ої педагогічної
всеукраїнськог
освіти,
о конкурсу
педагоги ЗНЗ
«Учитель
України
року - 2016» в
номінації
«Математика»
Відділ позашкільної
Підвищення
Завідувачі
освіти, виховної
фахового рівня
відділів
роботи та захисту прав педагогічних організаційнодитини
працівників масової роботи
(Середницька А.Д.)
позашкільних позашкільних
навчальних
навчальних
закладів
закладів
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
дитини
дітей та
навчальних
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Предстаники
органів
управління
освітою

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)
Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

7

11-14 жовтня
Конкурс на заміщення
2016 р.,
вакантних посад
м. Київ,
державних службовців
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала
12 жовтня
Всеукраїнський науково2016 р.,
освітній проект Малої
10.00
академії наук України
м. Київ,
«Відкрита освітня
вул. Мельникова, 63,
лабораторія»
лабораторія
МАНЛаб
12-14 жовтня
Всеукраїнський
2016 р.,
фестиваль інноваційних
10.00
проектів «Sikorsky
м. Київ,
Challenge 2016»
проспект
Перемоги, 37
13.10.-17.10.2016
Фінальні змагання V
м. Київ
Спортивних ігор
школярів України 2016
року з волейболу
(юнаки)

10

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

25

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

70

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

112

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

14.10.-17.10.2016
м. Київ

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України 2016
року з шахів

158

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

15-16.10.2016,
22-23.10.2016 м.
Київ, зал
НУФВіСУ

ХІХ Спартакіада ЦОВВ,
волейбол

12

КМУ,
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)

Заміщення
вакантних
посад
державних
службовців

Претенденти
на заміщення
вакантних
посад

Члени конкурсної
комісії

Департамент
кадрового
забезпечення
(Осмоловський А.О.)

Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)
8

16.10.- 20.10.2016
м. Ірпінь

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України 2016
року з волейболу
(дівчата)

112

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

17 жовтня
(орієнтовно)
2016 р.,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії
17-18 жовтня
2016 р.,
10.00,
готель «Оптіма»,
вул. Київська,
50/1

Засідання Нагородної
комісії

16

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Семінар-тренінг з прав
людини «Реалізація
Національної стратегії у
сфері прав людини у
галузі загальної
середньої освіти

50

17-23 жовтня
2016 р.,
м. Одеса

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України
2016 року з боксу

291

18 жовтня
2016 р.,
м. Черкаси

Вибори ректора
Черкаського державного
технологічного
університету

18-20 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
вул.

Форум українських
патріотичних справ
учнівської молоді «Ми –
Україні»

260

Відзначення Педагогічні та
працівників
науковосфери освіти і педагогічні
науки
кадри
відомчими
відзнаками та
державними
нагородами
Департамент загальної Громадський
Педагогічні
середньої та
форум,
працівники,
дошкільної освіти
рекомендації
учні
(Кононенко Ю.Г.,
щодо
Євтушенко Р.І.),
впровадження
Координатор проектів освіти з прав
ОБСЄ в Україні
людини в ЗНЗ
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)

Члени Нагородної
комісії

Черкаський державний
Обрання
Педагогічні та
технологічний
ректора
науково
університет,
педагогічні
департамент кадрового
кадри
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Відділ позашкільної
Підвищення
Учні
освіти, виховної
рівня
загальноосвітніх
роботи та захисту прав патріотичного і позашкільних
дитини
виховання
навчальних
(Середницька А.Д.)
дітей та
закладів

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Науковці,
заступники
директорів шкіл,
вчителі,
методисти

Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Євтушенко Р.І.)
Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
9

Вишгородська, 19,
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
18-20 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Чернігів

18-22 жовтня
2016 р.,
м. Ірпінь
19-21 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Чернівці,
вул. Головна, 141,
готель
«Буковина»
19-24 жовтня
2016 р.,
м. Харків

20 жовтня
2016 р.,
10.00,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань

молоді

Семінар-практикум для
керівників, методистів
наукових відділень МАН
України

80

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України
2016 року з волейболу
(дівчата)
Семінар-тренінг з прав
людини «Реалізація
Національної стратегії у
сфері прав людини у
галузі загальної
середньої освіти

112

50

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України 2016
року з футболу (дівчата)
Засідання експертної
кадрової комісії з
розгляду питань
діяльності керівників
навчальних закладів,
установ професійнотехнічної та

40

(Савченко Н.В.)

Відділ позашкільної
Підвищення
Керівники,
освіти, виховної
фахового рівня методисти
роботи та захисту прав педагогічних
наукових
дитини
працівників
відділень
(Середницька А.Д.)
позашкільних МАН України
навчальних
закладів
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)
Департамент загальної Громадський
середньої та
форум,
дошкільної освіти
рекомендації
(Кононенко Ю.Г.,
щодо
Євтушенко Р.І.),
впровадження
Координатор проектів освіти з прав
ОБСЄ в Україні
людини в ЗНЗ
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)
Заступник Міністра
освіти і науки України
(Хобзей П.К.),
департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Протокол
Комісії,
накази
МОН,
контракти

Педагогічні
працівники,
учні

Претенденти
на заміщення
вакантних
посад
директорів
навчальних
закладів,

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.)
Науковці,
заступники
директорів шкіл,
вчителі,
методисти

Члени комісії,
представники
департаментів
ОДА, претенденти
на заміщення
вакантних посад
директорів

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Євтушенко Р.І.)
Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

10

колегії

позашкільної освіти, що
підпорядковані
Міністерству

установ
професійнотехнічної
освіти
Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

20 жовтня
2016 р.,
м. Харків

Вибори ректора
Харківського
національного
університету
радіоелектроніки

20 жовтня
2016 р.,
м. Львів,
Державний
навчальний
заклад
«Ставропігійське
вище професійне
училище
м. Львова»

Семінар з питань
підвищення якості
підготовки кадрів для
будівництва за участі
ТзОВ «Снєжка-Україна»

40

20-24 жовтня
2016 р.,
м. Запоріжжя

Фінальні змагання V
Спортивних ігор
школярів України 2016
року з баскетболу
(дівчата)

112

21 жовтня
2016 р.,

Підписання
меморандуму про

40

Харківський
Обрання
національний
ректора
університет
радіоелектроніки,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Департамент
Рекомендації Представники
професійної освіти щодо внесення навчальних
(Кучинський М.С.)
до робочих
закладів,
навчальних
установ
планів
професійнорегіонального
технічної
компоненту
освіти

навчальних
закладів, установ
професійнотехнічної освіти
Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Представники
Департамент
департаментів
професійної освіти
(управлінь) освіти (Кучинський М.С.)
і науки ОДА,
директори
обласних
навчальнометодичних
центрів
професійнотехнічної освіти,
педагогічні
працівники
професійнотехнічних
навчальних
закладів, ТзОВ
«Снєжка-Україна»;
роботодавці
Комітет з фізичного
Комітет з
виховання та спорту
фізичного
МОН України
виховання та
(Павленко В.О.)
спорту МОН
України
(Павленко В.О.)
Заступник Міністра
Підписання Представники
Представники
Департамент
освіти і науки України меморандуму
навчальних
департаментів
професійної освіти
11

м. Львів,
Державний
навчальний
заклад
«Ставропігійське
вище професійне
училище
м. Львова»

співробітництво у
підготовці кадрів для
будівництва між МОН та
ТзОВ «Снєжка-Україна»

21-23 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
вул. Заболотного,
дитяча
туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
21-23 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Запоріжжя,
вул. Леніна, 1

Кубок Українського
державного центру
туризму і краєзнавства
учнівської молоді зі
спортивного
орієнтування

250

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Всеукраїнський
відкритий дитячоюнацький фестивальмайстерня авторської
(бардівської) пісні
«Сонячний зайчик»
ХІХ Спартакіада ЦОВВ,
боулінг

90

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

4

Інтерв’ю Голови ДІНЗ в

5

КМУ,
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)
Державна інспекція

23 жовтня
2016 р.,
м. Київ,
вул.
Малиновського,
12,
ТЦ «Метрополіс»
24 жовтня

(Хобзей П.К.),
департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

про
співробітництво
у підготовці
кадрів для
будівництва
між МОН та
ТзОВ
«СнєжкаУкраїна»

закладів,
(управлінь) освіти і (Кучинський М.С.)
установ
науки ОДА,
професійно- директори обласних
технічної
навчальноосвіти
методичних центрів
професійнотехнічної освіти,
педагогічні
працівники
професійнотехнічних
навчальних
закладів, ТзОВ
«Снєжка-Україна»;
роботодавці
Пошук і
Учні
Український
підтримка загальноосвітніх
державний центр
обдарованих і позашкільних
туризму і
дітей та
навчальних
краєзнавстваі
молоді
закладів
учнівської молоді
(Савченко Н.В.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)

Інтерв’ю

Учасники

Працівники

Державна
12

2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
ДІНЗ
24-25 жовтня
2016 р.,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
актова зала
24-26 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
вул.
Вишгородська, 19,
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
24-26 жовтня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Пирогова, 9,
НПУ ім.
М.П. Драгоманова
24-27 жовтня
2016 р.,
м. Київ,

газеті «Освіта України»
на тему: Моніторинг
організації та проведення
вступної кампанії
2016 року до вищих
навчальних закладів всіх
форм власності та
підпорядкування
Засідання робочої групи
з відбору
загальноосвітніх
навчальних закладів для
участі у проекті
«Розвиток соціальної
згуртованості суб’єктів
освітнього процесу»
ІІ етап тренінгу з
національнопатріотичного виховання
«З Україною в серці»

100

навчальних закладів
України
(Гурака Р.В.)

Голови ДІНЗ
в газеті
«Освіта
України»

навчальновиховного
процесу, інші
зацікавлені
особи

редакції газети
«Освіта України»

інспекція
навчальних
закладів України
(Гурак Р.В.)

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Відбір шкіл
для проекту

Педагогічні
працівники

Заступник
Міністра освіти і
науки України
(Хобзей П.К.),
представники
громадських
організацій,
керівники ЗНЗ

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

30

Відділ позашкільної
Підвищення
Педагогічні
освіти, виховної
рівня
працівники
роботи та захисту прав патріотичного загальноосвітніх
дитини
виховання і позашкільних
(Середницька А.Д.)
навчальних
закладів,
методисти
інститутів
післядипломної
освіти

Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
комплексної корекції
дітей з аутичними
порушеннями»

120

Факультет корекційної Рекомендації
педагогіки та
для роботи
психології НПУ ім.
педагогічних
М.П. Драгоманова
працівників з
аутичними
дітьми

ХІХ Спартакіада ЦОВВ,
наст. теніс

4

КМУ,
Комітет з фізичного
виховання та спорту

Науковопедагогічні
методичні
працівники,
громадські
організації,
батьки дітей з
аутизмом

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

МОН, громадські
організації,
батьки дітей з
аутизмом

Факультет
корекційної
педагогіки та
психології НПУ ім.
М.П. Драгоманова

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
13

СК «Гурман», вул.
Нижньоюрківська,
31а
24-28 жовтня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
вул.
Вишгородська, 19,
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
25 жовтня
2016 р.,
14.00, 17.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії

Всеукраїнська
Природнича школа

130

Засідання комісії з
державного визнання
документів про вищу
духовну освіту

16

25-27 жовтня
2016 р.,
м. Київ,
вул. І. Мазепи, 13,
Київський палац
дітей та юнацтва

VIII Міжнародний
форум «Інноватика в
сучасній освіті» та IV
Міжнародна виставка
закордонних навчальних
закладів «World Edu»

6000

25-30 жовтня
2016 р.,

Участь у Чемпіонаті
світу серед студентів з

15

МОН України
(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Департамент вищої
освіти
(Шаров О.І.)

(Павленко В.О.,
Захарчук І.Р.,
Цилюра О.В.)
Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Розгляд
Випускники
Члени комісії
звернень
вищих
громадян з
духовних
питань
навчальних
державного
закладів
визнання
документів
про вищу
духовну освіту
ДНУ «Інститут
Презентації
Керівники
Навчальні заклади
модернізації змісту
досягнень з
навчальних
України та
освіти»
упровадження
закладів,
зарубіжжя,
(Завалевський Ю.І.),
інновацій в
педагогічні
міжнародні
компанія
діяльність
працівники,
організації та
«Виставковий світ»,
навчальних
науковці,
освітні агенції,
Міністерство освіти і
закладів та
студенти, учні
видавництва
науки України,
науковоНАПН України
практичні
конференції,
виставки,
круглі столи
КМУ,
Комітет з фізичного

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Департамент вищої
освіти

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.,
Левківський К.М.)

Комітет з
фізичного
14

м. Корум,
Туреччина

боротьби вільної, грекоримської

26 жовтня
2016 р.,
11.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
актова зала

Всеукраїнська нарада
щодо підсумків роботи
за 2016 рік та
планування роботи на
2017 рік з питань
розвитку дошкільної
освіти

26-28 жовтня
Осіння сесія
2016 р.,
Всеукраїнської школи
10.00
методиста позашкільного
м. Київ,
навчального закладу
вул.
Вишгородська, 19,
Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
27 жовтня
ХІ Всеукраїнська
2016 р.,
науково-практична
10.00
конференція «Україна –
м. Київ,
країни Сходу в ХХІ
вул. Львівська, 25,
столітті в діалозі мов,
Київська гімназія
культур, педагогічних
східних мов № 1
систем: ціннісні виміри
особистості»

виховання та спорту
МОН України
(Павленко В.О.,
Золотаревський М.Ф.)
70

Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Панасюк Т.В.)

30

Відділ позашкільної
Підвищення
Методисти
освіти, виховної
фахового рівня позашкільних
роботи та захисту прав педагогічних
навчальних
дитини
працівників
закладів
(Середницька А.Д.)
позашкільних
навчальних
закладів

55

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.),
Київська гімназія
східних мов № 1

Звіт за
2016 р. та
план роботи
на 2017 р. з
питань
розвитку
дошкільної
освіти

Матеріали
конференції

Педагогічні
працівники у
галузі
дошкільної
освіти

Науковці,
керівники
експериментальних
навчальних
закладів,
методисти

виховання та
спорту МОН
України
(Павленко В.О.,
Золотаревський М.Ф.)
Спеціалісти з
Департамент
питань дошкільної загальної середньої
освіти
та дошкільної
регіональних
освіти
управлінь/
(Кононенко Ю.Г.,
департаментів
Панасюк Т.В.)
освіти і науки та
методисти з
дошкільної освіти
інститутів/
академій
післядипломної
педагогічної освіти
України
Представники
Національний
місцевих органів
екологоуправління
натуралістичний
освітою
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

15

27 жовтня
2016 р.,
15.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії
27 жовтня
2016 р.,
(час уточнюється)
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10

Засідання колегії
Міністерства освіти і
науки України

40

Управління з питань
інформаційної політики
та комунікацій
(Кононенко О.Б.)

Всеукраїнська нарада
«Підвищення якості
освітнього процесу в
сучасному дошкільному
навчальному закладі:
управлінський і
методичний аспекти»

60

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

27-28 жовтня
Міжнародний конгрес із
2016 р.,
спеціальної педагогіки,
м. Вінниця,
психології та
вул. Острозького,
реабілітології «Освіта
32,
дітей з особливими
Вінницький
потребами: від
державний
інституалізації до
педагогічний
інклюзії»
університет ім.
М. Коцюбинського
27-30 жовтня
Всеукраїнський
2016 р.,
фестиваль-конкурс
10.00
ігрових програм «Адреса

100

80

Рішення
колегії

Члени колегії

Визначення
Спеціалісти з
складових
дошкільної
якості
освіти
освітнього
регіональних
процесу в
управлінь/
ДНЗ,
департаментів
координація освіти і науки,
діяльності
методисти з
регіональних
дошкільної
управлінських освіти ІППО
і методичних
служб у
забезпеченні
якості
освітньої
роботи з
дітьми в ДНЗ
Інститут спеціальної Рекомендації
Науковці,
педагогіки НАПН
для роботи
педагогічні,
України
практичним
методичні
працівникам
працівники,
представники
органів
управління
освіти,
громадських
організацій
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних

Міністр освіти і
науки України
(Гриневич Л.М.)

Управління з
питань
інформаційної
політики та
комунікацій
(Кононенко О.Б.)

Представники
НАПН України,
ГО «Асоціація
працівників
дошкільної
освіти»

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

ВГО «Національна
асамблея інвалідів
України»,
ВГО «Наукове
товариство
інвалідів» Інститут
соціальної
політики», ВФ
«Крок за кроком»

Інститут
спеціальної
педагогіки НАПН
України

Представники
місцевих органів
управління

Український
державний центр
позашкільної
16

м. Запоріжжя,
дитинства – Гра»
вул. Чарівна, 157-В
27-31 жовтня
Всеукраїнські наукові
2016 р.,
школи (осіння сесія)
10.00
м. Київ,
Пуща-Водиця,
вул. Квітки Цісик, 14
27-31 жовтня
Фінальний етап
2016 р.
Всеукраїнського турніру
юних правознавців

40

дитини
(Середницька А.Д.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

дітей та
навчальних
молоді
закладів
Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

150

Департамент загальної Учнівський
середньої та
турнір,
дошкільної освіти
визначення
(Кононенко Ю.Г.,
кращих
Євтушенко Р.І.)
правознавців,
Закарпатський ОІППО поширення
знань про
права людини

Педагогічні
працівники,
учні

Представники
МОН, НАПН,
позашкільних
навчальних
закладів

28 жовтня
2016 р.,
11.00
м. Київ,
вул. Артема, 52-А,
Президія НАПН
України

Всеукраїнський форум
педагогічних
працівників
позашкільної освіти
«Позашкільна освіта в
умовах децентралізації»

200

Відділ позашкільної
Розвиток
освіти, виховної
позашкільної
роботи та захисту прав
освіти
дитини
(Середницька А.Д.)

28 жовтня
2016 р.,
11.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 37

Всеукраїнський
урочистий збір
переможців
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів і
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН

270

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Підтримка Учні 7-11 класів
обдарованих загальноосвітні
дітей та
х навчальних
молоді
закладів,
вихованці
позашкільних
навчальних
закладів,
студенти І
курсів вищих

освітою

освіти
(Шкура Г.А.)
Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

Науковці, вчителі,
методисти,
представники
Міністерства
юстиції,
громадських
організацій,
державних
установ

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Євтушенко Р.І.

Представники
Адміністрації
Президента
України,
МОН

Національна
академія
педагогічних наук
України,
Національний
педагогічний
університет імені
М.П. Драгоманова,
Міжнародна
асоціація
позашкільної освіти
Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В.)

17

28 жовтня
2016 р.,
(час уточнюється)
м. Херсон,
вул. Покришева,
41,
КВНЗ
«Херсонська
академія
неперервної
освіти»

28-29 жовтня
2016 р.
(час уточнюється)
м. Київ,
вул.
Володимирська,
57,
Київський міський
будинок учителя
28-30 жовтня
2016 р.,
12.00
м. Запоріжжя,
вул. Леніна, 1,
Запорізький
міський палац
дитячої та
юнацької
творчості

України у 2016 році для
вручення стипендій
Президента України
Всеукраїнська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«STEM-освіта як шлях
до інноваційного
розвитку національної
освіти»

навчальних
закладів
100

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.),
Миколаївський НУ ім.
В.О. Сухомлинського,
Криворізький
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»
Черкаський НУ ім.
Б. Хмельницького

Осмислення
досвіду та
визначення
перспектив
подальшого
розвитку
STEMосвіти
(збірник
наукових
праць)

Педагогічні
працівники,
методисти
ОІППО,
керівники
навчальних
закладів,
вчителі ЗНЗ

Всеукраїнська
батьківська конференція

100

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Презентація
концепції
нової
української
школи

Батьки

Всеукраїнський
відкритий дитячоюнацький фестивальконкурс народної
хореографії «Натхнення
Хортиці»

150

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Науковці,
ДНУ «Інститут
викладачі,
модернізації змісту
методисти ОІППО,
освіти»
працівники
(Завалевський Ю.І.)
районних
(міських)
методичних
кабінетів,
керівники
навчальних
закладів,
вчителі ЗНЗ,
працівники
психологічної
служби системи
освіти
Представники
ДНУ «Інститут
громадських
модернізації змісту
організацій
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

18

28-31 жовтня
Відкритий фестиваль 2016 р.,
конкурс дитячої та
12.00
юнацької хореографії
м. Ужгород,
«Падіюн-Євро-Данс»
Студентська
набережна, 8,
Закарпатська обл.
30 жовтня –
Нарада розробників
6 листопада
проекту Державного
2016 р.,
стандарту Нової
м. Львів,
української школи
вул. Огієнка, 18а,
Львівський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Жовтень
Засідання сектору вищої
2016 р.,
освіти Науковопротягом місяця
методичної ради МОН
(за окремим
графіком)

Жовтень
(дата і час
проведення
уточнюється)
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
ДІНЗ

Засідання робочої групи
у форматі «круглого
столу» з розроблення
Програми вивчення
діяльності навчальних
закладів і місцевих
органів управління
освітою щодо
національнопатріотичного виховання
дітей

600

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

50

Львівський обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Бєскова Н.В.)
Департамент вищої
освіти
(Шаров О.І.)

Проект
Державного
стандарту
Нової
української
школи

15

20

Державна інспекція
навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

Розробники
проекту
Державного
стандарту
Нової
української
школи

Вироблення
Вищі
пропозицій
навчальні
щодо
заклади,
перспективних освітянська
напрямів
громадськість
розвитку
змісту освіти
та організації
освітнього
процесу
Програма
Учасники
вивчення
навчальнодіяльності
виховного
навчальних
процесу,
закладів і
інші
місцевих
зацікавлені
органів
особи
управління
освітою щодо
національнопатріотичного
виховання

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

Розробники
Департамент
проекту
загальної середньої
Державного
та дошкільної
стандарту Нової
освіти
української школи (Кононенко Ю.Г.,
Бєскова Н.В.)

Члени сектору
вищої освіти
Науковометодичної ради
МОН

Департамент вищої
освіти

Представники
МОН,
НАПН України,
наукових установ,
місцевих органів
управління
освітою,
навчальних
закладів, науковоекспертної,
громадської рад
при ДІНЗ,

Державна
інспекція
навчальних
закладів України
(Гурак Р.В.)

19

Жовтень
2016 р.,
(дата, час і місце
проведення
уточнюється)

Жовтень
2016 р.,
(дата і час
проведення
уточнюється)
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії

Засідання міжвідомчої
робочої групи з
розроблення проекту
навчальної програми
щодо надання людям з
інвалідністю допомоги у
разі виникнення
надзвичайних ситуацій
Проведення круглого
столу щодо
компетентностей та
результатів навчання у
стандартах вищої освіти

20

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

20

Департамент вищої
освіти
(Шаров О.І.)

дітей
Проект
навчальної
програми

Рекомендаці
ї до проектів
стандартів
вищої освіти

працівники ДІНЗ
Члени робочої
групи

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
(Завалевський Ю.І.)

Вищі
навчальні
заклади,
освітянська
громадськість

Департамент вищої
освіти

20

