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щодо адаптацii та пiлотування концепцiТ <<Безпечна шко;rа>
у Щонецькiй та Луrанськiй областях
(перший етап: KBiTeHb вересень 20l7)
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Пjлготовка технiчного завдання на
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Мiжсекторальttа робоча
група
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Пiдготовка технiчного завдання на
розробк1 о,,-лайн к) рсу для педаt огiв
<<Безпечна школа>
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Адаптацiя концеrrцii <Безпечна школа):
- ви lна|lсння прiориtеtних коvпоненtiв
концепцii;
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- визначення критерiiв вiдбору базових
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Визначення i затвердження обласних
координаторiв та скпаду робочих груп
Донецькiй та Луrансъкiй областях

!елартаменти освiти i
науки ,Щонецькоi та
Луганськоi державних
адмiнiстрацiй

червень 2017

Пiдготовка пропозицiй до плану
заходiв з пiлотувачня концепцii
((Безпе.]на шко:rа>) у Донецькiй та
Луганськiй обrrастях

Робочi групи у
.Щонецькiй та Луганськiй
областях

червень 2017

Визначення i затвердження базовrrх
навчальних закладiв, шо вiзьrllr ь
1,rac tb 5 пiлоrlваннi кончепшii'5
ffонечькiй та .Пуганськiй областях

.Щепартаменти освiти i
науки ,ЩонецькоТ та

червень 201 7

Пiдготовка базовими IlавчаJIьниNlи
закJIадами пропоrиuiй -lo п.tан1 захолiв
на 2017-20l8 роки

Адпriнiстрацii базових
навчальних закrrадiв

серпень вересень

,Щепартаменти освiти i
науки .Щонецькоi та

201,7

!епартамепти освiти i
науки ,ЩонецькоТ та
Луганськоi державних
адмiнiстрацiй

ЛуганськоТ державних
адмiнiстрацiй

Луганськоi державних
адмiнiстрацiй
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Пiдготовке i затвердження плану
заходiв пiлотування концепцii
<<БезпечIrа школа) на вересень
2017 - серпень 2018

Мiжсекторальна робоча
група

вересень
201"7

,Д,елартамент загальноТ
середньоi та дошttiльноТ

освiти

l1

Висвiтлення ходу реалiзацiТ плану
raxoliB в _tp)коваrtих lасобах rlacoBoi
iнформацiТ, на сайтах MiHicTcpcTBa
освiти i науки, департаментiв,
управлiнь освiти i науки обласних
дерrкавних адплiнiстрацiй, громадських
орIанIзацl

и

[епартамент загальноТ
середньоТ та дошкiльноi
освiти
лепартаменти ocBIl и l
науки ,Ц,онецькоi та
Луганськоi державних
адмiнiстрацiй,
регiональнi
кооl]динатори,

постlино
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Прiзвище, i;r,l'я,
по батьковi

Посада

Фiцайло Свiтлана
СергiiЪна

Заступник началыlика вi,tцiлу зплiсту освiти, мовноТ
полiтики та освiти нацiона-цьних tчtеншин департаNlеl{ту
загальllоi середньо'i та дошкiльноI освiти МОН УкраlЪи,
]вник Dооочоl

Басенко OKcar.ra

координатор проектiв,

НаУКМА

(за згодою)

Мико,,rаТвна

l0

Березюк Ольга
BiKTopiBHa

Менедхiер проектiв громадсько1 органiзацii <Дитячий
фонд <Здоров'я через ocBiTy> (за згодою)

Богданов Сергiй
Олександрович

заступник керiвника центру !ослiд;,кеrtня конфлiктiв,tа
лсихоанапiзу НаУКМА (за згодоtо

Василаlllко Iрина
Павлiвна

Зав. секторопл пiдготовки вчителiв SТЕМ-освiти
lнсrитlту vолернiзruii' lMicr1 ocBi tи

BopoHuoBa Тетяна
Воподил,tирiвна

,Щоuент кафедри медико-бiологiчlлих та вЕL,Iеологlчних
основ охорони,киття та здоров'я iнституту педагогiки
та психtl. toгi'i Нашiоttал bHot о пелаI ot iч Hot о унiверси'] е l)
iM. М. П. Дрзtоrlанова ( ja зlо_lок)

f(олiнiна Ольга

Фахiвеuь з пи taHb ocBir и предс гавниul ва Ди, ячоtо
ондч ооН (Юt{lСЕФ) в YKpaTHi

залiська оксана

Психоавалiтичца асоцiацiя дитячих анаlrlтичliих

lзtол,tська Тетяна

Меtодисt ir поrашкiльноiосвitи кафелри управлi lня

психотеDапеат]в

Олександрiвна

ocBi tою Л5 t aHcbKot о обласttоt о iHc t и tyTv
п iсляди плом ttoT педагогiч ноТ ocBi tи

KiToBa ольга

,Щоцент кафедри природничо-N{ате}lатичних дисциплtн
та лtетодики iх викладання !онецького обlасного
IllсJlядиплоý{но1 педагопчrtоl освlти

АtIатолiiвна

г--10

Бухтiярова Тетяна

миколаiъна

Головний спецiалiст вiддiлу iнклюзивноТ освiти та
соuiапьноtо захисry лitейлепартамен t5 ocBi tи iнаlки
Донецькоi облдержадмiнiстрацii

1]

малцшева ольга
Павлiвна

Головний спецiалiст департаменту загальноi середньоТ
ta дошкiльноi ocBir и МОН Украiни

]2

найда lолiя

Координатор проектiв Всеукраiнського фонду <Крок за
кооком>

1з

Пономаренко
Воlrодимир
степаlIович

Голова правлiння ВсеукраТнськоТ грома.лськоТ
органiзацiТ <Всеукраiнська спiлка вчителiв i TpeHepiB (за
з гол ою)

l4 Примостка Олева
15

Сагiна FIатапiя
станiславiвна

lб сакович Олена
Трохимiвна
1,|

Страшко
станiслав
васильович

l8 IJикало Алiна

Всеукраiнський фонд <Крок за кроком>, фахiвець
Начальник вiддiлу дошкiльноТ та загальноТ середньоi
освiти департапленry освiти i науки Луганськоi
облдержадмiнiстрацiТ
Фахiвець з розвитку молодi та пiдлiткiв представництва
Дитячого фонду ооН (ЮНlСЕФ) в YKpaiHi (за згодою)
Завiлувач кафелри vелико-бiолоt iчниr ta
валеолоtiчних основ охорони жи п я Ia ]доров я
iHcr и t5 ty пелаtоt iKy r а психолоt iT Наuiональноt о
пелаt огiчноt о 1 нiверси Ie,l) ill. М, П, Драt ovaHoBl
згодоlо)
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Фахiвець Дитячого фонду ООН (ЮНIСЕФ) в УкраiЪi

