
                                                                              

 
 

Програма конференції:  

«Презентація досягнень експерименту з багатомовної освіти»  
 
Дати проведення: 
 
Місце проведення: 

23 червня 2021 р. 
 
готель «Президент», вул. Госпітальна, 12, м. Київ 

 
Модератор: Андрій Гончак, координатор з підтримки багатомовної освіти, консультант 
офісу ВКНМ ОБСЄ 
 
10:00 - 10:10   

 

Вітальні слова:  

Представник Міністерства освіти і науки України,  

Представник офісу ВКНМ ОСБЄ  

10:10 - 10:50 Експеримент з багатомовної освіти в Україні: огляд 
 

Виступи:  
Світлана Харченко, головний спеціаліст відділу змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин головного управління 
шкільної освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України 
Олена Фідкевич, провідний науковий співробітник відділу навчання 
мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, науковий 
консультант експерименту 
Світлана Фоміна, координатор дослідження 
 

10:50 - 11:30 Презентація результатів експерименту в регіонах (Запорізькій, 
Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях) 
 

Модератор: Андрій Гончак, координатор з підтримки багатомовної 
освіти, консультант офісу ВКНМ ОБСЄ 
 
Виступи:  
Любов Задорожна, ректор Одеської академії неперервної освіти, 
науковий консультант експерименту 
Галина Шумицька, декан філологічного факультету Державного 
вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет», науковий консультант експерименту  
Ольга Остафій, методист Центру якості освіти, регіональний 
координатор в Чернівецькій області 
Ольга Берегова, регіональний координатор в Запорізькій області, 



науковий консультант експерименту 

11:30 - 12:00 Перерва 
 

12:00 - 12:30 Презентація результатів експерименту в регіонах (Запорізькій, 

Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях) - продовження 

 
12:30 - 13:20 Результати моніторингу пілотного проекту з багатомовної освіти у 

чотирьох областях України, та їх практичне значення для 
популяризації багатомовної освіти в Україні 

Марина Гурбо, консультант офісу ВКНМ ОБСЄ 
 

13:20 - 14:20 Обід 

14:20 - 15:00 Успішні практики багатомовної освіти в закладах-учасниках 
експерименту 

Модератор: Світлана Харченко, головний спеціаліст відділу змісту 
освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного 
управління шкільної освіти директорату шкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України 
 

Виступи:  

Світлана Гавка, директор НВК “Боянська гімназія”, Чернівецька 
область 
Іван Ігнат, директор гімназії №6 імені Олександра Доброго 
Чернівецької міської ради 
Ганна Жолобнюк, завідувач Великодолинського ДНЗ “Теремок”, 
Одеська область  
 

15:00 - 16:00 Масштабування результатів пілотного проекту: дискусія щодо 
можливості розвитку багатомовної освіти в Україні   

Модератор: Юрій Кононенко, начальник головного управління 
шкільної освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України   
Виступи:  

Любов Тарангул, начальник Чернівецької філії ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
Наталія Бакуліна, старший науковий співробітник відділу навчання 
мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, науковий 
консультант експерименту 

 
16:00 - 16:15 

 

Презентація посібника з багатомовної освіти: 

Андрій Панчненков, редактор посібника  



16:15 - 16:30 

16:30 - 17:00 

 

Підсумки конференції 

Завершальна кава 
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