
 

 

Перелік тем подіумних дискусій «Великої Педагогічної Ради»  

педагогічних працівників м. Києва та Київської області 
 

22 серпня 2016 року, 13.00 год.  

 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

(вул. Маршала Тимошенка, 13-б) 

 

№ 

за 

п/п 

Тема подіумної 

дискусії 

ПІБ 

відповідального за 

проведення 

подіумної дискусії 

від ДОНМС 

ПІБ модератора подіумної дискусії Категорія учасників Кількість 

учасників 

подіумної 

дискусії 

1 Розвиток 

інклюзивної 

освіти: спільні 

зусилля - 

запорука успіху 

 

Жиліна  

Тетяна Іванівна, 

начальник відділу 

дошкільної освіти 

ДОНМС КМДА  

 

Грищенко Тетяна 

Володимирівна, 

головний спеціаліст 

відділу загальної 

середньої та 

інклюзивної освіти 

ДОНМС КМДА 

 

Модератор – Софій Наталія Зіновіївна,  завідувач 

науково-методичного центру інклюзивної освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка,  голова 

Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».   

 

Експерти:  

- Мартинчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри 

спеціальної психології корекційної та інклюзивної 

освіти Інституту людини Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

- Скрипник Тетяна Вікторівна, докт. психол. наук, 

професор кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

голова ГО «Маленький принц». 

- Байда Лариса Юріївна, начальник відділу 

нормативно-правового та юридичного забезпечення 

Керівники навчальних 

закладів з 

інклюзивними 

/спеціальними групами 

/класами, міської та 

районних психолого-

медико-педагогічних 

консультацій 

 

60 



 

 

діяльності Національної Асамблеї інвалідів України  

взаємодії з органами державної влади, громадськими 

та міжнародними організаціями у сфері соціального 

захисту людей з інвалідністю. 

2 Позашкільна 

освіта в 

освітньому 

просторі  

Тодосова Галина 

Іванівна, начальник 

відділу позашкільної 

освіти ДОНМС 

КМДА 

Модератор – Науменко Раїса Андріївна, доктор наук з 

державного управління, професор кафедри менеджменту 

КНТЕУ 

 

Експерти:  

- Косяк Ріта Сергіївна, головний спеціаліст відділу 

позашкільної освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

- Павлюк Анна Юріївна, заступник директора КПНЗ 

«Київський міський центр туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». 

- Тихопій Олександр Якович, директор Центру 

науково-технічної творчості «СФЕРА» Оболонського 

району. 

- Мерінова Оксана Володимирівна, голова Об’єднання 

батьків школярів Дніпровського району. 

 

Спеціалісти управлінь 

освіти з питань 

позашкільної освіти, 

керівники позашкільних 

навчальних закладів 

60 

3 Доступність 

професійної 

освіти для всіх 

категорій 

населення та 

навчання 

упродовж життя  

Мусієнко Таїсія 

Петрівна, заступник 

начальника 

управління 

професійної освіти – 

начальник відділу 

професійної освіти 

ДОНМС 

Модератор – Мірошниченко Катерина Борисівна, 

директор Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві. 

 

Експерти:  

- Антонюк Андрій Сергійович, голова Федерації 

роботодавців м. Києва. 

- Сухомлин Віктор Борисович, директор Київського 

міського центру зайнятості. 

Директори ПТНЗ, члени 

регіональної ради з 

питань професійної 

освіти у місті Києві,  

сторони соціального 

діалогу 

50  

4 Корпоративна 

етика директора 

школи 

Батечко Олена 

В’ячеславівна, 

заступник 

начальника 

управління – 

Модератор - Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук 

з державного управління, кандидат педагогічних наук, 

доцент, відмінник освіти України, директор Київського 

ліцею бізнесу. 

 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

30 



 

 

начальник відділу 

загальної середньої 

освіти та 

інклюзивного 

навчання ДОНМС 

КМДА 

 

Експерти:  

- Сингаївська Ірина Валентинівна, завідувач кафедри 

психології Університету «Крок», канд. психологічних 

наук,. 

- Сазоненко Галина Стефанівна, директор 

Українського  гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса 

Шевченка, канд. педагогічних наук. 

 

5 Сучасна 

початкова школа: 

якій їй бути? 

 

Кузнецова 

Олена Вацлавівна, 

головний спеціаліст 

відділу загальної 

середньої освіти та 

інклюзивного 

навчання 

  

Русецька Ольга 

Вікторівна, головний 

спеціаліст відділу 

загальної середньої 

освіти та 

інклюзивного 

навчання ДОНМС 

КМДА 

 

Модератор – Щекатунова Ганна Дмитрівна, завідувач 

кафедри методики та психології дошкільної і початкової 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Експерти:  

- Івашньова Світлана Володимирівна,  завідувач НДЛ 

експериментальної педагогіки та педагогічних 

інновацій Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук. 

- Базиль Людмила Олександрівна, молодший 

науковий співробітник НДЛ експериментальної 

педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент, докторант 

Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, науковий кореспондент відділу 

теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. 

- Полякова Олена Василівна, викладач кафедри 

методики та психології дошкільної і початкової 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

їх заступники, вчителі 

початкових класів, 

голови м/о вчителів 

початкових класів 

50 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Кравчук Лариса Володимирівна, старший викладач 

кафедри методики та психології дошкільної і 

початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

 

6 Філософія 

природи 

дитинства. 

Психологічно-

педагогічний 

феномен 

Святенко Олена 

Володимирівна, 

головний спеціаліст 

відділу загальної 

середньої освіти та 

інклюзивного 

навчання ДОНМС 

КМДА 

 

Модератор – Рудковська Руслана Андріївна, директор 

Київського міського будинку вчителя 

 

Експерти:  

- Зоц Віра Миколаївна, співробітник Київського 

міського будинку вчителя, канд. педагогічних наук, 

доцент. 

- Хоменко Зінаїда Іванівна, президент Всеукраїнської 

асоціації гуманної педагогіки, канд. психологічних 

наук. 

- Шастал Ірина Василівна, директор Асоціації 

Вальдорфських ініціатив в Україні, заступник 

директора школи І-ІІІ № 195. 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

їх заступники, 

керівники 

психологічних служб 

30 

7 Школа - ЗМІ – 

батьки. Як 

досягти успіху? 

 

Березовська Алла 

Віталіївна, головний 

спеціаліст ДОНМС 

КМДА 

 

Модератор – Погорелов Олексій Валерійович, 

генеральний директор Української Асоціації Медіа 

Бізнесу. 
- Мартиненко Юлія, оглядач Delo.ua  

 

Директори навчальних 

закладів 

30 

8 Тренди 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в 

освіті 

Осипенко Жанна 

Жоржівна, заступник 

директора 

департаменту освіти 

і науки КОДА 

Модератор – Кочарян Артур, методист науково-

дослідної лабораторії «Інформатизація освіти» 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

їх заступники 

30 

 


