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Про утворення робочої групи 
та затвердження плану заходів робочої групи 
з питань розвитку соціальної згуртованості 
суб'єктів освітнього процесу 

. Відповідно підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти 
і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 р. № 630, та з метою поєднання зусиль батьків, педагогів 
та громадськості для сприяння створенню комфортного та безпечного 
освітнього середовища для дітей в соціокультурному просторі 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу з питань розвитку соціальної згуртованості 
суб'єктів освітнього процесу (далі - робоча група) у складі, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити план заходів робочої групи з питань розвитку соціальної 
згуртованості суб'єктів освітнього процесу (додаток 2). 

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Кононенко Ю. Г.) та Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) 
здійснити організаційні заходи щодо забезпечення діяльності робочої групи. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К. 

Міністр \ЦЧ7 ' Л. М. Гриневич 



Додаток 1 
до наказу Міністерства освіти і 
науки України 

(7$ 2016 № 

СКЛАД 
робочої групи з питань розвитку соціальної згуртованості 

суб 'єктів освітнього процесу 

1. Хобзей 
Павло Кузьмович 

заступник Міністра, керівник групи 

2. Дятленко 
Сергій Миколайович 

заступник директора департаменту - начальник відділу 
державно-громадського управління освітою департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України, заступник керівника групи 

3. Завалевський 
Юрій Іванович 

в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти, 
заступник керівника групи 

4. Коломоєць 
Галина Анатоліївна 

завідувач сектору навичок материнства і батьківства 
відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих 
Інституту модернізації змісту освіти, секретар групи 

5. Гущина 
Наталія Іванівна 

начальник відділу неформальної та інформальної освіти 
для дорослих Інституту модернізації змісту освіти, 
координатор 

6. Семчук 
Надія Іванівна 

начальник відділу соціальної роботи й етики Інституту 
модернізації змісту освіти, кандидат філософських наук, 
координатор 

7. Араджионі 
Маргарита 
Анатоліївна 
(за згодою) 

менеджер освітніх проектів громадської організації 
«Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція і розвиток», 
провідний науковий співробітник Інституту сходознавства 
імені А. 10. Кримського Національної академії наук 
України 

8. Банах 
Ольга Володимирівна 
(за згодою) 

викладач кафедри освітньої політики Львівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
директор Львівської міської освітньої громадської 
організації «Лад» 

9. Берека 
Віктор Євгенович 
(за згодою) 

ректор Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

10 Буковинський 
Адріан Йосипович 
(за згодою) 

голова громадської організації «Сім'я» 

11 Варбап 
Марина Юріївна 
(за згодою) 

заступник директора громадської організації «Стратегії 
життя» 



12. Вітомський 
Юрій Леонідович 
(за згодою) 

голова громадської організації «Рада батьків м. Києва» 

13. Войцехівський 
Михайло Федорович 
(за згодою) 

директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

14. Войчишин 
Олександра Дмитрівна 
(за згодою) 

директор Заліщицької державної гімназії Тернопільської 
області 

15. Демір Гьокхан 
(за згодою) 

голова правління українсько-турецького культурного 
центру «Сяйво» 

16. Демура 
Оксана Олександрівна 

завідувач сектору мистецтв і ремесел відділу 
неформальної та інформальної освіти для дорослих 
Інституту модернізації змісту освіти, кандидат 
філософських наук 

17. Дроботун 
Віталій Михайлович 
(за згодою) 

голова правління громадської організації «Правозахисна 
організація «Права людини» 

18. Душка 
Інна Михайлівна 
(за згодою) 

начальник відділу планування та роботи з сім'ями 
Київського міського центру сім'ї «Родинний дім» 

19. Елькін 
Олександр Борисович 
(за згодою) 

Голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна» 

20. Жорницька 
Тетяна Василівна 
(за згодою) 

директор Летичівського навчально-виховного комплексу 
№ 2 «ДНЗ-ЗОШ І-ІИ ступенів-гімназія» Хмельницької 
області 

21. Козлова 
Галина Михайлівна 
(за згодою) 

директор Київського міського центру сім'ї «Родинний 
дім» 

22. Колечко 
Валентина 
Володимирівна 
(за згодою) 

голова громадської організації «Велика Рада Українських 
Матерів» 

23. Косьмій 
Олена Михайлівна 

завідувач сектору етики відділу соціальної роботи й етики 
Інституту модернізації змісту освіти, кандидат політичних 
наук 

24 Коцеба Тетяна 
Юріївна 
(за згодою) 

голова правління міжнародної громадської організації 
«Федерація жінок за мир у всьому світі» 

25 Кочубей 
Наталія Василівна 

завідувач лабораторії нейропедагогіки і віртуалістики 
науково-дослідного центру когнітивістики, в.о. завідувача 
кафедри менеджменту соціокультурної діяльності і 
інноваційних технологій Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова, професор 



26. Лесів 
Андрій Ярославович 
(за згодою) 

головний редактор Видавничого дому «Справи сімейні» 

27. Лимар Наталія 
(за згодою) 

директор Міжнародної школи «Меридіан» м. Києва 

28. Макаренко Оксана 
(за згодою) 

голова громадської організації «Батьківський контроль. 
ЮА» 

29. Марья 
Нестерова 
(за згодою) 

заступник директора науково-дослідного центру 
когнітивістики Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, голова громадської організації 
«Інститут розвитку соціальної згуртованості», методолог 
громадської платформи «Нова Країна» 

ЗО. Машир 
Наталія Миколаївна 
(за згодою) 

виконавчий директор молодіжної громадської організації 
«Всеукраїнська федерація молоді за мир» 

31. Мельник 
Олександр Федорович 
(за згодою) 

заступник директора Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України 

32. Михайло 
Ільїн 
(за згодою) 

голова правління громадської організації «Федерація 
всесвітнього миру» 

33. Пархоменко 
Жанна Василівна 
(за згодою) 

голова правління громадської організації «Нові Ми» 

34. Парфьонова Альона 
(за згодою) 

співголова громадської організації «КМО «Батьки SOS» 

35. Ребрина 
Анатолій Арсенович 
(за згодою) 

науковий кореспондент лабораторії фізичного розвитку та 
здорового способу життя Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України, доцент 
кафедри здоров'я людини Хмельницького національного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

36. Саражинська 
Наталія Анатоліївна 
(за згодою) 

засновник громадської організації «Рух української 
неформальної освіти» 

37 Смірнов 
Олег Костянтинович 
(за згодою) 

директор представництва DVV International в Україні 

38 Стек 
Остап Миронович 
(за згодою) 

письменник, засновник школи розширеного світогляду 
«Магура» 

39 Сушко Анна 
(за згодою) 

координатор освітньої ініціативи «School Angels Ukraine» 

40 Фасоля 
Олег Іванович 
(за згодою) 

директор департаменту освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації 



41. Федунова 
Тетяна Миколаївна 
(за згодою) 

директор спеціалізованої школи І-ІИ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста 
Києва, голова Асоціації керівників шкіл м. Києва 

42. Фіданян 
Олена Григорівна 
(за згодою) 

директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
м. Києва 

43. Фомін 
Федір Валерійович 
(за згодою) 

засновник проекту «Архітектура стосунків» 

44. Хмель 
Леся Іванівна 
(за згодою) 

виконавчий директор громадської організації «Нові Ми» 

45. Шиян 
Роман Богданович 
(за згодою) 

ректор Львівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

л / 
I 

Директор департаменту загальної і ^ ^ 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко 



Додаток 2 
ЗАТВЕРЖЕНО 
наказ Міністерства освіти і 
науки України 
Ь £ _ С £ _ _ _ 2016 № 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
робочої групи з питань розвитку соціальної згуртованості 

суб'єктів освітнього процесу 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін 
виконання 

Примітки 

1. Організаційні заходи щодо проведення 
установчої наради 

вересень 
2016 р. 

2. Організація та проведення засідань робочої 
групи, нарад 

щомісяця 

3. Вивчення потреб батьків, учнів та вчителів 
щодо основних елементів освітнього процесу 

вересень-
жовтень 
2016 р. 

4. Проведення картування організацій, що 
здійснюють діяльність з розвитку соціальної 
згуртованості та їх діяльності/побудова 
партнерства 

вересень-
жовтень 2016 р. 

5. Аналіз європейського досвіду соціальної 
згуртованості в освітньому процесі 

вересень 
2016р. 

6. Розроблення стратегії та концепції розвитку 
соціальної згуртованості суб'єктів освітнього 
процесу; візії нової української школи 

вересень 
2016 р. 

7. Проведення відбору загальноосвітніх 
навчальних закладів для участі у проекті 

вересень-
жовтень 2016 р. 

8. Конкурсний відбір педагогів із навчальних 
закладів різного рівня для участі в пілотному 
проекті для 10 областей України «Через 
навчальні заклади до громади: миротворча 
освіта для раннього попередження 
конфліктів» 

вересень-
жовтень 2016 р. 

9. Організація та проведення заходів із 
святкування дня батька 

вересень 
2016 р. 

10. Організація та проведення міжнародної 
інтернет-конференції «Розвиток навичок III 
тисячоліття батьків та дітей» 

вересень 
2016 р. 

11. Підписання угод про співпрацю між жовтень 



керівниками загальноосвітніх навчальних 
закладів та громадськими організаціями 

2016 р. 

12. Організація і проведення у м. Києві 
батьківської конференції 

жовтень 
2016 р. 

13. Розроблення дорожньої карти розвитку 
проекту 

листопад-
грудень 2016 р. 

14. Розроблення плану підготовки тренерів та 
експертів щодо нових підходів по 
вдосконаленню освітнього середовища 

листопад 
2016 р. 

15. Підготовка та видання інформаційно-
довідкової брошури «Культура 
добросусідства для батьків» 
для відповідального батьківства і розвитку 
конструктивної взаємодії родини, школи та 
громади 

вересень-
листопад 

2016 р. 

16. Проведення тренінгів для суб'єктів освітнього 
середовища з метою вироблення ефективних 
механізмів спільної взаємодії 

листопад-
грудень 2016 р. 

17. Проведення тренінгів для 60 педагогів із 11 
регіонів України з розвитку системної 
співпраці з батьками по ранньому 
попередженню насильницьких конфліктів в 
школі, родині та громаді й недискримінації 

листопад-
грудень 2016 р. 

18. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо 
нормативно-правового забезпечення 
регулювання питань, пов'язаних із 
співпрацею громадських об'єднань, 
батьківських громад і педагогічних 
колективів загальноосвітніх навчальних 
закладів 

грудень 
2016 р. 

19. Здійснення аналізу розвитку соціальної 
згуртованості суб'єктів освітнього процесу 
учасників проекту; аналіз кращих практик 

січень-травень 
2017 р. 

20. Організація і проведення творчого конкурсу 
«Малюнок, вірш, лист до мами», 
присвяченого Міжнародному Дню матері 

лютий-травень 
2017 р. 

21. Розроблення науково-методичних 
рекомендацій для учнів, батьків та вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
співпраці з громадськими організаціями 

квітень 
2017 р. 

і ^ Організація та проведення заходів до травень 



святкування дня Матері 2016 р. 

23. Організація і проведення науково-практичної 
конференції з питань соціальної згуртованості 
та відповідального батьківства 

травень 
2017 р. 

24. Проведення підсумкового форуму 3 
відповідального батьківства та / чи співпраці 
педагогів - батьків по створенню дружнього 
до дитини соціального середовища 

травень-
червень 2017 р. 

25. Організація і проведення міжрегіональної 
конференції по роботі педагогів навчальних 
закладів різного рівня освіти з батьками, з 
презентацією найкращих практик, які були 
напрацьовані за результатами проекту в 10 
областях України 

червень 
2.017 р. 

26. Організація та проведення заходів до 
святкування дня родини 

липень 
2016 р. 

27. Розробка методичного посібника для 
проведення батьківських зборів в навчальних 
закладах різного рівня освіти з питань 
соціальної згуртованості та недискримінації 

червень-
серпень 2017 р. 

28. Підготовка рукописів публіцистичних та 
науково-методичних статей стосовно процесу 
реалізації проекту 

2016-2017 рр. 

29. Проведення майстер-класів по кінотерапії, 
арт-терапії з питань відповідального 
батьківства 

2016-2017 рр. 

ЗО. Проведення заходів у проекті «Клуб татусів», 
«Підготовка пар до одруження», «Створення 
сприятливого емоційного середовища у 
родині» 

2016-2017 рр. 

31. Підготовка і проведення семінарів, вебінарів, 
тренінгів, інтервізій, лекторіїв, майстер-
класів, практичних заходів з питань розвитку 
соціальної згуртованості суб'єктів освітнього 
процесу та відповідального батьківства 

2016-2017 рр. 

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти 10. Г. Кононенко 


