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НАКАЗ 

Про проведення великої педагогічної ради 
працівників освіти м. Києва та Київської області

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та Департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації на 2016 рік, з метою підбиття підсумків роботи за 2015/2016 
навчальний рік та визначення стратегічних напрямів розвитку систем освіти 
м. Києва та Київської області у 2016/2017 навчальному році, якісної підготовки 
та проведення великої педагогічної ради працівників освіти м. Києва та 
Київської області

НАКАЗУЄМО:

1. Провести 18 серпня 2016 року велику педагогічну раду працівників 
освіти м. Києва та Київської області (далі -  велика педагогічна рада) на базі 
Київського Палацу дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, м. Київ).

2. Затвердити склад спільної робочої групи з підготовки та проведення 
великої педагогічної ради (додаток 1).

3. Затвердити план підготовки та проведення великої педагогічної ради 
(додаток 2).

4. Першому заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Челомбітько В. Ю., заступникові директора 
Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



Осипенко Ж. Ж., керівникам структурних підрозділів департаментів 
забезпечити виконання плану підготовки та проведення великої педагогічної 
ради.

5. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій та керівникам місцевих органів управління освітою Київської 
області здійснити необхідні організаційні заходи для забезпечення участі 
працівників закладів та установ освіти, педагогічної* та батьківської 
громадськості у великій педагогічній раді.

6. Директорові Київського Палацу дітей та юнацтва 
Добровольській О. М.:

6.1 провести цільовий інструктаж з охорони праці персоналу, який 
залучається до виконання робіт із забезпечення проведення великої 
педагогічної ради;

6.2 забезпечити нормативну кількість первинних засобів гасіння 
пожеж і протипожежного інвентарю, привести евакуаційні шляхи у 
відповідність до вимог протипожежних норм.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Директор Департаменту освіти і науки, Директор Департаменту освіти і науки 
молоді та спорту виконавчого органу Київської обласної державної
Київської міської ради (Київської адміністрації
міської державної адміністрації)

О. Г. Фіданян



Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації)

від

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації)

від _ <?£/. Об. 2016 № 4%Р /

Склад спільної робочої групи 
з підготовки та проведення великої педагогічної ради працівників освіти

м. Києва та Київської області

№ П.І.П. Посада

1. Рогова Віра Борисівна директор Департаменту освіти і науки 
КОДА

2. Фіданян Олена Григорівна директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту КМДА

3. Осипенко Жанна Жоржівна заступник директора ДОН КОДА

4. Челомбітько Вікторія 
Юріївна

перший заступник директора ДОНМС 
КМДА

5. Асаєвич Наталія 
Миколаївна

начальник відділу соціального 
захисту, інтернатних та позашкільних 
закладів ДОН КОДА

6. Бабінець Світлана Іванівна начальник відділу науки, 
прогнозування та аналізу цільових 
програм ДОНМС КМДА

7. Березовська Алла 
Віталіївна

головний спеціаліст ДОНМС КМДА

8. Бігун Надія Миколаївна методист Центру нових інформаційних 
систем і технологій ДОН КОДА

9. Войцехівський Михайло 
Федорович

директор ІППО КУ імені Бориса 
Г рінченка

10. Дика Ірина Валеріївна в.о. директора КЗ КОР «Сервісно- 
ресурсний центр»

11. Корольов Юрій 
Володимирович

Директор КП «Центр науково-освітніх 
інновацій та моніторингу»

12. Кравчук Марія Віталіївна Головний спеціаліст ДОНМС КМДА



13. Онищенко Володимир 
Іванович

головний спеціаліст управління 
професійної, вищої освіти, науки, 
інноваційної діяльності та кадрового 
забезпечення навчальних закладів 
ДОН КОДА

14. Осадчий Іван Григорович ректор КВНЗ КОР 
«Академія неперервної освіти»

15. Плескач Сергій 
Михайлович

завідуючий Центром нових 
інформаційних систем 1 технологій V 
ДОН КОДА

16. Стрелко Володимир 
Олександрович

Директор Координаційного центру
інформаційно-комунікаційних
технологій

Директор Департаменту освіти і науки, Директор Департаменту освіти і науки 
молоді та спорту виконавчого органу Київської обласної державної
Київської міської ради (Київської адміністрації
міської державної адміністрації)



Додаток 2 Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки, до наказу Департаменту освіти і науки
молоді та спорту виконавчого органу Київської обласної державної адміністрації)
Київради (Київської міської державної 
адміністрації)

від  2016 № 4  З  2 ' від У 2016

ПЛАН
підготовки та проведення великої педагогічної ради працівників освіти

м. Києва та Київської області

№
з/п

Назва заходу Відповідальний Термін
виконання

1. Засідання спільної робочої групи 
з підготовки та проведення 
великої педагогічної ради 
працівників освіти м. Києва та 
Київської області

Фіданян О. Г. -  директор 
ДОНМС КМДА;
Рогова В. Б. -  директор 
ДОН КОДА

червень -  
серпень 
2016 року

2. Онлайн-опитування педагогічної 
громадськості щодо шляхів 
реформування галузі «Освіта»

Кравчук М.В. -  головний 
спеціаліст ДОНМС КМДА 
Плескач С. М. -  начальник 
центру нових 
інформаційних систем і 
технологій ДОН КОДА

ДО 01 
липня 
2016 року

3 Наради начальників управлінь 
освіти районних в місті Києві 
державних адміністрацій та 
керівників місцевих органів 
управління освітою Київської 
області

Фіданян О. Г. -  директор 
ДОНМС КМДА 
Рогова В. Б. -  директор 
ДОН КОДА

до 15 
серпня 
2016 року

4 Підготовка аналітичних, 
презентаційних та 
інформаційних матеріалів

Челомбітько В.Ю. -  
перший заступник 
директора ДОНМС 
КМДА;
Осипенко Ж.Ж. -  
заступник директора ДОН 
КОДА

до 15 
липня 
2016 року



5 Підготовка плану пленарного 
засідання, розроблення тематики 
проведення панельних дискусій

Робоча група до 01 
липня 
2016 року

6 Надання приміщень для 
проведення пленарного засідання 
та панельних дискусій на базі 
Київського Палацу дітей та 
юнацтва (за окремим графіком).

Добровольська О.М. -  
директор Київського 
Палацу дітей та юнацтва

%

до 1 серпня 
2016 року

V-

7 Видання інформаційно- 
аналітичного збірника

Челомбітько В.Ю. -  
перший заступник 
директора ДОНМС 
КМДА;
Осипенко Ж.Ж. -  
заступник директора ДОН 
КОДА

до 15 
серпня 
2016 року

8 Підготовка проекту рішення 
великої педагогічної ради 
працівників освіти м. Києва та 
Київської області

Робоча група до 15 
серпня 
2016 року

Директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

О.Г. Фіданян

Директор Департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної 
адміністрації


