
Про розробку проекту Міської цільової програми  

розвитку столичної освіти на 2016-2020 роки 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації від 05.03.2015 № 66  та рішення колегії Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту від 25.02.2015  розпочато роботу щодо розроблення та 

затвердження проекту Міської цільової програми розвитку столичної освіти на 

2016-2020 роки. Затверджено Порядок розроблення Програми. Базовою 

установою з розробки проекту програми визначено Київський університет імені 

Бориса Грінченка.  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації від 29.04.2015 № 256 затверджено 13 профільних груп за 

напрямами освітньої діяльності з розробки проекту програми Міської цільової 

програми розвитку столичної освіти на 2016-2020 роки. До складу профільних 

груп увійшли провідні педагоги, методисти, науковці та громадські діячі 

столиці: 

№ Назва групи Керівник Посада 

1. Моніторинг 

якісних і 

кількісних 

показників 

столичної освіти 

Денисюк 

Оксана Яківна 

Директор Центру науково-освітніх 

інновацій та моніторингу 

2. Методична робота 

та професійний 

розвиток педагогів 

Войцехівськи

й Михайло 

Федорович 

Директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

3. Управління 

розвитком 

столичної освіти 

Поспєлова 

Тетяна 

Вадимівна 

Завідувач кафедри державного 

управління та управління освітою 

Інституту суспільств Київського 

університету імені Бориса Грінченка  

4. Дошкільна освіта Ільченко  

Тамара 

Сергіївна  

Голова Асоціації керівників 

дошкільних навчальних закладів 

міста Києва, директор ДНЗ № 54  

5. Початкова освіта Мартиненко 

Світлана 

Миколаївна 

Завідувач кафедри початкової освіти 

та методик гуманітарних дисциплін 

Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

6. Загальна середня 

освіта 

Сисоєва  

Світлана 

Олександрівна 

Завідувач  науково-дослідної 

лабораторії освітології Київського 

університету імені Бориса  

Грінченка 

7. Вища освіта Жильцов 

Олексій 

Проректор з навчально-методичної 

роботи Київського університету 
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http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3


Борисович імені Бориса Грінченка 

8. Альтернативні 

форми освіти  

 

Барматова 

Ірина 

Анатоліївна 

Начальник аналітичного відділу ГО 

«Асоціація керівників приватних 

навчальних закладів міста Києва 

9. Інформатизація 

освіти 

Морзе Наталія 

Вікторівна   

Проректор Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

10. Виховання та 

позашкільна освіта 

Свирська  

Тетяна 

Іванівна 

 

Голова Всеукраїнської асоціації 

керівників ПНЗ, завідувач НМЦ  

Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, керівник групи 

11. Психологічна 

служба 

Кепканова 

Олена  

Іванівна 

Завідувач Науково-методичного 

центру практичної психології і 

соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету  імені 

Бориса Грінченка 

12. Професійно-

технічна освіта 

Мірошниченк

о Катерина 

Борисівна 

Директор Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у м. Києві, голова Київської 

міської асоціації працівників 

профтехосвіти 

13. Розвиток і 

функціонування 

освітньої інфра-

структури та 

освітнього процесу  

Яковенко Ігор 

Валентинович 

Доцент кафедри фінансів, 

менеджменту, економіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Профільні групи двічі збиралися на загальні робочі наради, під час яких 

було визначено структуру Програми. 

Наступна робоча нарада відбудеться 24 червня 2015 року. На ній 

планується презентація та обговорення початкової версії проекту Програми. 

 

Пропонуємо: 

1. Київському університету імені Бориса Грінченка та членам 

профільних груп активізувати роботу щодо розробки проекту Міської 

цільової програми розвитку столичної освіти на 2015-2020 роки. 

2. Подати проект Міської цільової програми розвитку столичної освіти 

на 2015-2020 роки на затвердження до Київської міської ради до 

жовтня 2015 року. 

 


