
Серпнева конференція 2020 (онлайн)

ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ:
як організувати навчальний рік 2020-2021 

Дата: 18 серпня 2020 року  |  Час: 9:00–13:00 

Освіта в умовах пандемії: ключові виклики та міжнародний контекст

9:00–9:20 Вітальне слово Сергій ШКАРЛЕТ,
т.в.о. міністра освіти і науки України

9:20–9:40 Рекомендації щодо організації 
протиепідемічних заходів
у закладах освіти у період 
карантину

Віктор ЛЯШКО,
Головний державний санітарний 
лікар України

Формат: відкрита онлайн-трансляція на сторінках Міністерства освіти і науки України
у Facebook www.facebook.com/UAMON та YouTube www.youtube.com/c/MONUKRAINE

ПРОГРАМА 

9:40–9:50 Нове «нормально»: 10 правил 
для закладів освіти в період 
пандемії

Боббі СУБРАЯН,
Регіональний радник з питань освіти, 
Регіональний офіс ЮНІСЕФ країн 
Європи та Центральної Азії  

9:50–10:00 Чому в період пандемії всім 
важливо мати рівний 
доступ до освіти?

Айлін ХОФШТЕТТЕР,
старша радниця,
Посольство Швейцарії в Україні

10:15–10:45 Робота закладів дошкільної 
освіти в умовах пандемії

Анна ГРИЩЕНКО,
державна експертка директорату 
дошкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти, Міністерство освіти і науки України

Наталія СОФІЙ,
перша заступниця директора
Українського інституту розвитку освіти  

10:00–10:15 Перерва



Серпнева конференція організована за підтримки Швейцарії в рамках Швейцарсько-українського проєкту DECIDE —  
«Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Консорціумом ГО «DOCCU — Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні» та Цюріхським педагогічним університетом (PH Zurich, Швейцарія),
а також фінсько-укранського проєкту підтримки Нової укранської школи «Навчаємось разом».

10:55–11:15 Робота закладів загальної 
середньої освіти в умовах 
пандемії та презентація 
онлайн-курсу про дистанційний 
та змішаний формати навчання

Любомира МАНДЗІЙ,
заступниця міністра освіти і науки України

11:40–11:50 Презентація результатів 
першого етапу моніторингу 
впровадження реформи 
«Нова українська школа»

Любомира МАНДЗІЙ,
заступниця міністра освіти і науки України

11:15–11:40 Презентація проєкту 
Державного стандарту 
базової освіти

Вадим КАРАНДІЙ,
директор Українського інституту 
розвитку освіти

Олександр ЛЯШЕНКО,

Роман ШИЯН,
заступник директора Команди 
підтримки реформ при Міністерстві 
освіти і науки України  

12:10–12:40 Робота закладів 
професійно-технічної освіти 
в умовах пандемії

Ірина ШУМІК,
генеральна директорка директорату 
професійної освіти, Міністерство освіти 
і науки України  

12:40–13:00 Робота закладів вищої
та фахової передвищої 
освіти в умовах пандемії

Андрій ВІТРЕНКО,
заступник міністра освіти і науки 
України

13:00–13:10 Підсумок 

12:00–12:10 Перерва

10:45–10:55 Перерва

академік-секретар відділу загальної
середньої освіти Національної академії
педагогічних наук України

11:50–12:00 Якість освіти в умовах
карантину

Руслан ГУРАК,
голова Державної служби якості освіти
України


