
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИН А К А З
2018 м. Одеса № л/з

Про проведення 
серпневого освітнього форуму 
педагогічних працівників 
навчальних закладів м. Одеси

На виконання завдань, визначених Концепцією реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, річного (перспективного) 
плану роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради на 
2018 рік, з метою визначення приоритетних завдань у галузі «Освіта» та 
спрямування колективів закладів та установ освіти м. Одеси на їх реалізацію 
у 2018/2019 навчальному році

1. Провести з 28 по ЗО серпня 2018 року серпневий освітній форум 
педагогічних працівників м. Одеси.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 
серпневого освітнього форуму педагогічних працівників м. Одеси 
(додаток 1).

3. Затвердити організаційні заходи з підготовки проведення серпневого 
освітнього форуму педагогічних працівників м. Одеси (додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор департаменту О.В. Буйневич

Столбова І.Є. 
714- 39-65



Додаток 1 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від Р Ш Я Р / І
»м/з

Склад організаційного комітету
з підготовки та проведення серпневого освітнього форуму педагогічних

працівників м. Одеси
Голова оргкомітету:
Буйневич О.В., директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради
Члени оргкомітету:

- Дума О.М., заступник директора департаменту освіти та науки 
" Одеської міської ради;

- Столбова І.Є., заступник директора департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

- Скебало С.В., заступник директора департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

- Антонюк І.В., заступник директора департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

- Пастерначенко В.В., головний спеціаліст відділу молодіжної політики 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

- Ярославцева Н.О., директор комунальної установи «Одеський 
методичний центр освітніх ініціатив»;

- Романенко Н.А., директор Одеського навчально-виховного комплексу 
№ 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Одеської міської 
ради Одеської області;

- Вегерчук С.М., директор Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №2 -  спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області;

- Гордієвська Л.І., директор Одеської загальноосвітньої школи №85 1-111 
ступенів Одеської міської ради Одеської області

- Базавлук О.В., завідувачка Одеського дошкільного навчального 
закладу «Ясла-садок» №237 Одеської міської ради Одеської області;

- Зайченко О.Г., директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 
«Домінанта»;

- Коробко В.М., голова міської професійної спілки «Освітянин Одеси» 
(за згодою).



Додаток 2 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
„ід №■£>¥.<&V /
№ М3

Організаційні заходи
з підготовки та проведення серпневого освітнього форуму педагогічних

працівників м. Одеси

№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1. Надати пропозиції щодо 
проведення серпневого 
освітнього форуму 

• педагогічних працівників 
м. Одеси та підготовки 
виставки

До
10.08.2018

Малік М.В. 
Антонова Т.А. 
Прокопенко Л.П. 
Саідова Т.Д. 
Ярославцева Н.О.

2. Підготувати програму 
проведення серпневого 
освітнього форуму 
педагогічних працівників 
м. Одеси

До
20.08.2018

Столбова І.Є. 
Скебало С.В. 
Дума О.М. 
Ярославцева Н.О.

3. Підготувати матеріали щодо 
нагородження педагогічних 
працівників міста

До
15.08.2018

Ратько Л.А.

4.' Забезпечити підготовку 
електронного
інформаційного збірника про 
підсумки роботи закладів та 
установ освіти міста за 
2017/2018 навчальний рік

До
14.08. 2018

Ярославцева Н.О.

5. Підготувати інформаційні 
буклети щодо пріоритетних 
завдань на 2018/2019 
навчальний рік

До
22.08.2018

Ковальчук І.В. 
Чолак В.С. 
Становська А.І.

6. Проаналізувати виконання 
рішень засідання розширеної 
колегії департаменту освіти 
та науки Одеської міської 
ради від 30.08.2017

До
22.08.2018

Дума О.М.



№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні

7. Підготувати запрошення 
почесним гостям на 
серпневий освітній форум 
педагогічних працівників

До
22.08.2018

Ярославцева Н.О.

8. Запросити представників 
засобів масової інформації

до
23.08.2018

Ковальчук І.В.

9. Підготувати на розширене 
засідання колегії доповідь 
«Про підсумки роботи галузі 
«Освіта» міста Одеси за 
2017/2018 навчальний рік та 
пріоритетні завдання на 

'2018/2019 навчальний рік» та 
проекти рішень

До
23.08.2018

Дума О.М. 
Столбова І.Є. 
Скебало С.ГЗ. 
Антонюк І.В.

10. Підготувати:
- тези доповіді;
- гірес-реліз

До
15.08.2018

23.08.2018

Язвінська 1.П.

11. Забезпечити організацію 
друкування матеріалів до 
розширеного засідання 
колегії

До
23.08.2018

Язвінська 1.П.

12. Підготувати презентацію 
доповіді «Про підсумки 
роботи галузі «Освіта» міста 
Одеси за 2017/2018 
навчальний рік та 
пріоритетні завдання на 
2018/2019 навчальний рік»

До
28.08.2018

Ковальчук І.В.

13. Провести розширене 
засідання колегії 
департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради

30.08.2018 
о 10.00 

Велика зала 
Думська пл., 1 
(орієнтовно)

14. Забезпечити показ 
презентації та технічний 
супровід розширеного 
засідання колегії 
департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради

30.08.2018
(орієнтовно)

Ковальчук І.В.



№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні

15. Організувати видачу ЗМІ 
прес-релізів

30.08.2018
(орієнтовно)

Киричук О.М.

16. Забезпечити реєстрацію 
учасників розширеного 
засідання колегії, 
представників ЗМІ

30.08.2018
(орієнтовно)

Ярославцева Н.О.

17. Забезпечити видачу буклетів 
учасникам конференції

30.08.2018
(орієнтовно)

Киричук О.М. 
Горячева Н.Л.

18. Організувати зустріч та 
розміщення: 
ш почесних гостей та 
учасників колегії;

30.08.2018
(орієнтовно)

Становська А.І.

а виступаючих та членів 
колегії.

Язвінська І.П.

19. Організувати розміщення 
педагогічних працівників, 
яких будуть нагороджувати

30.08.2018
(орієнтовно)

Ратько Л.А.

20. Розмістити матеріали 
розширеного засідання 
колегії на веб-сайті 
департаменту

31.08.2018 Язвінська І.П.


