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Про організацію та проведення 
обласного серпневого форуму освітян 
Київської області у 2018 році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну 
освіту», «Про вищу освіту», Концепції 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 року № 988, на виконання плану роботи департаменту освіти і науки 
на 2018 рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 23 серпня 2018 року обласний серпневий форум освітян 
Київської області «Реформування системи освіти Київської області: висока 
якість, інтеграція у світовий простір, децентралізація -  регіональні 
пріоритети» (далі -  серпневий форум) на базі закладів освіти області, список 
яких наведено у додатку 1.

2. Затвердити:
2.1. склад робочої групи з підготовки та проведення серпневого форуму 

(додаток 2);

2.2. план підготовки та проведення серпневого форуму (додаток 3).

3. Робочій групі з підготовки та проведення серпневого форуму 
забезпечити:

3.1. підготовку та проведення заходу;

3.2. узагальнення пропозицій учасників серпневого форуму щодо розвитку 
галузі освіти та проблемних питань діяльності для подальшого опрацювання.

4. Керівникам місцевих органів управління освітою:
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4.1. забезпечити участь делегацій у роботі серпневого форуму згідно 
з визначеною квотою;

4.2. надати департаменту освіти і науки список учасників серпневого 
форуму до 15.08.2018.

5. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів 
освіти обласної комунальної власності, ректорам (директорам) закладів вищої 
освіти взяти особисто участь у роботі серпневого форуму.

6. Керівникам закладів освіти, на базі яких буде проводитися серпневий 
форум, забезпечити необхідні матеріальні та технічні умови для його ефективної 
роботи.

7. Здійснити витрати на проведення серпневого форуму за рахунок коштів 
обласного бюджету.

8. Центру нових інформаційних систем і технологій (І. Короткова) 
забезпечити розміщення наказу на офіційному сайті департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Додаток 1 
до наказу департаменту 

освіти і науки КОДА 
від ОЛ ОЯ № М 9

Заклади освіти
на базі яких буде проведено обласний 

форум освітян Київської області
1. Білоцерківський національний аграрний університет (за згодою),
2. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну,
3. ДНЗ «Професійний ліцей м. Українка»,
4. Путрівський НВК «Гімназія -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  

дошкільний навчальний заклад» Васильківського району,
5. Боярський НВК «Гімназія -  ЗОШ І ступеня» Києво-Святошинського 

району,
6. Щасливський навчально-виховний комплекс Бориспільського району,
7. Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики),
8. Палац творчості дітей та юнацтва (м. Бровари),
9. Броварське навчально-виховне об’єднання,
10. Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька 

спортивна школа №1,
11. Дошкільний навчальний заклад №5 «Капітошка» м. Буча,
12. Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».
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Устенко Н.А.

Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти і науки КОДА
в і д оьм.мті

СКЛАД
робочої групи з підготовки та проведення серпневої конференції 

працівників освіти Київської області
-  директор департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, голова робочої групи;
-  заступник директора департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації;
-  заступник директора департаменту освіти і науки; 

Київської обласної державної адміністрації
-  начальник відділу персоналу, організаційного та 

правового забезпечення департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації;;

-  начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти 
та позашкільної освіти департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації;

-  начальник відділу професійної, вищої освіти і науки та 
інноваційної діяльності департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації;

-  начальник відділу фінансового забезпечення -  головний 
бухгалтер департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації;

-  начальник Київського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України, Ален комісії (за згодою);

-  завідуюча Центру нових інформаційних систем і 
технологій департаменту освіти і науки;

-  в.о. директора Комунального закладу Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

-  директор Київського обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді)/;

-  в.о. ректора Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

-  головний спеціаліст відділу моніторингу та ліцензування 
освітньої діяльності департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації;

-  головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої освіти та позашкільної освіти департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації;
головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти і 

науки та інноваційної діяльності департаменту освіти і

Рогова В.Б. 

Осипенко Ж.Ж. 

Тростянська ЯЛ. 

Шкода Т.М.

Балашова Т.А.

Гуляй Н.1.

Гончаренко А.В.

Гльченко АЛ.

Короткова ГП. 

Нестерук Т.В. 

Минзар С.А.

Бендерець Н.М.

Заритов В.Д. -

Швшарь Л.Г



Стасєєва М.А. 

Плавська В.П.

Бігун Н.М.

науки Київської обласної державної адміністрації;

директор навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області;

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої освіти та позашкільної освіти департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; 
програміст, провідний спеціаліст Центру нових 
інформаційних систем і технологій департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації.
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Додаток З
до наказу департаменту 
освіти і науки КОДА 
від Od.PS. «&>/&№ <£79

План
підготовки та проведення серпневої конференції працівників освіти

Київської області

№ Зміст заходів
Терміни
виконай

ня
Відповідальні за 

виконання

1. Провести робочу нараду із 
керівниками місцевих органів 
управління освітою та закладів 
освіти щодо підготовки до 
проведення серпневого форуму

06.08

Рогова В.Б.

о Скласти списки запрошених, 
підготувати текст запрошення

до 17.08 Шкода Т.М. 
Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Минзар С.А. 
Нестерук Т.В. 
Бігун Н.М. 
Балашова Т.А.

3. Здійснити розсипку запрошень 
адресатам

до 17.08
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Шкода Т.М. 
Короткова І.П. 
Нестерук Т.В. 
Минзар С.В. 
Ільченко А.І.

4. Підготувати листи керівникам 
місцевих органів управління 
освітою районів, міст. ОТГ, 
керівникам закладів освіти щодо 
участі у серпневому форумі

17.08 Осипенко Ж.Ж. 
Шкода Т.М. 
Бігун Н.М.

5. Підготовка урочистої церемонії 
підняття Державного Прапора 
України

' до 23.08 Нестерук Т.В.

6. Підготовка сценарного плану 
проведення заходу

до 15.08 Рогова В.Б. 
Осипенко Ж.Ж.

7. Підготовка сценаріїв відкритих 
коуч-сесій

до 13.08 Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П.



Балашова Т.А. 
Минзар С.А. 
Ільченко А.І.

8. Підготовка тез до виступу до 13.08 Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П. 
Балашова Т.А. 
Гуляй Н.І. 
Устенко Н.А. 
Ільченко А.І.

9. Підготовка презентаційних 
матеріалів

до 17.08 Короткова І.П. 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П. 
Балашова Т.А. 
Гуляй Н.І. 
Минзар С.А. 
Ільченко А.І.

10. Підготовка проекту рішення до 17.08 Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Бігун Н.М 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П. 
Балашова Т.А. 
Гуляй Н.І. 
Минзар С.А. 
Ільченко А.І.

11. Підготовка списків для реєстрації до 17.08 Шкода Т.М.
12. Забезпечення звукотехнічного, 

музичного та відео-презентаційного 
супроводу заходу

23.08 Нестерук Т.В. 
Короткова І.П.

13. Підготовка прес-релізу до 18.08 Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Бігун Н.М.

14. Забезпечення фотозйомки 23.08 Минзар С.А.
15. Забезпечення підключення та 

онлайн-трансляції
23.08 Короткова І.П.

16. Запрошення представників ЗМІ до 23.08 Осипенко Ж.Ж. 
Тростянська Я.І. 
Шкода Т.М.

17. Забезпечення роботи відкритих 23.08. Осипенко Ж.Ж.



коуч-студій Тростянська Я.І. 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П. 
Балашова Т.А. 
Гуляй Н.І. 
Минзар С.А. 
Ільченко А.І. 
Ківшарь Л.І.

18. Висвітлення заходу на сайті 
Міністерства освіти і науки України, 
Київської обласної державної 
адміністрації департаменту освіти і 
науки, соцмережах

23.08 Короткова І.П., 
керівники структурних 
підрозділів

19. Реєстрація учасників 23.08 Шкода Т.М. 
Бендерець Н.М. 
Нестерук Т.В. 
Стасєєва М.А. 
Плавська В.П. 
Балашова Т.А.
Гуляй Н.І. 
Минзар С.А. 
Ільченко А.І. 
Ківшарь Л.І.


