
25-26 листопада 2013 року на базі  конференц-холу «Ірпінь» (м.Ірпінь, Київська 

обл.) відбулася Міжнародна конференція з питань розвитку громадсько-активних 

шкіл, присвячена 10-ти річчю впровадження програми «Школа як осередок розвитку 

громади» в Україні. Конференція відбулася в рамках реалізації проекту «Розвиток 

громадсько-активних шкіл в Україні шляхом впровадження програми «Школа як 

осередок розвитку громади»» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за підтримки 

Фонду Чарльза Стюарта Мотта. 

Відкрили роботу конференції Наталія Зіновіївна Софій, директор 

Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та координатор програми Марина Василівна 

Ворон. Привітали учасників конференції Нік Дейчаківський, керівник програм Фонду 

Чарльза Стюарта Мотта, співкоординатор програм розвитку громадянського 

суспільства США та спеціальних ініціатив міжнародних програм Фонду Мотта, які 

зосереджуються на неприбутковому секторі та філантропії, та Чаба Лорінчі, 

міжнародний експерт з питань створення та розвитку громадсько-активних шкіл у 

Центральній та Східній Європі. Щирі вітання на адресу учасників висловила Лідія 

Іванівна Даниленко, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 

Національної академії державного управління при Президентові України, доктор 

педагогічних наук, науковий керівник програми «Школа як осередок розвитку 

громади». 

Міжнародний досвід роботи громадсько-активних шкіл представила  Кріс 

Джонс, директор Міжнародного центру підтримки громадсько-активних шкіл (Велика 

Британія) та Джейн Френкіш, директор початкової школи «Вгоаd Неаth» (Велика 

Британія). 

Особливості національних та регіональних моделей громадсько- активних шкіл 

у Вірменії (Жанна Дохолян), Казахстані (Гульбаршин Кассіманова), Молдові (Лілілаиа 

Сімкова), Росії (Олена Фоміна), Монголії (Батхуяг Батжаграл), Польщі (Еліжбета 

Толвинська-Кроліковська)  та Чеській Республіці (Марек Лауерманн)  представили 

координатори  проектів з питань створення та розвитку громадсько-активних шкіл у 

цих країнах. 

Про стан та перспективи впровадження програми «Школа як осередок розвитку 

громади» у Львівській області доповів Роман Богданович Шиян, директор Львівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Віталій Володимирович 

Зелюк, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського розповів про роль громадсько-активних шкіл у діалозі 

влади і громади. 

Досвідом розбудови громадсько-активних шкіл у Запорізькому регіоні ділилися 

з колегами Васильченко Лілія Володимирівна, координатор проекту у Запорізькій 

області від ЗОІППО та Чижиковська Тетяна Валентинівна, директор Охрімівської 

загальноосвітної школи І-III ступенів Якимівської районної ради, представник 

громадсько-активних шкіл області. 

Усього в роботі конференції взяли участь 89 представників шкіл та обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти України, районних та міських органів 

влади, співробітників фонду «Крок за кроком» та інших благодійних організацій. 

 

 


