
                                                                                                                                  
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

09.08.2018                                                                                                           № 225 

 

Про участь педпрацівників закладів 

освіти Зачепилівського району в 

обласному педагогічному форумі 

«Шляхи реалізації Закону України 

«Про освіту» в контексті забезпечення 

сталого розвитку України та її 

європейського вибору»  

 

Відповідно до Програми обласного педагогічного форуму «Шляхи 

реалізації Закону України «Про освіту» в контексті  забезпечення сталого 

розвитку України та її європейського вибору», затвердженої директором 

Департаменту науки  і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

11.07.2018, плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської  

районної державної адміністрації на 2018 рік,  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Направити 28.08.2018  для участі в обласному педагогічному форумі за темою 

«Шляхи реалізації Закону України «Про освіту» в контексті забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору» (м. Харків, Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна, майдан Свободи, 4):  

1.1.Участь в локаціях педагогічних працівників: 

(реєстрація учасників з 8.00, початок  о 9.00 год.)   

- участь у тематичній локації «Комунікативна хвиля «Упроваджуємо 

Державний стандарт початкової освіти разом: розвиваємо компетентну, 

самостійну, творчу, допитливу дитину»: 



Чупахіну Ніну Михайлівну– вчительку початкових класів Руновщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів,керівника РМО вчителів початкових класів 

- участь у тематичній локації «Презентаційний меседж «Сучасний погляд 

на дошкілля або як зробити життя дитини в садочку веселим, захопливим і 

цікавим?»: 

Валенко Ольгу Василівну – вихователя  Новомажарівського ДНЗ 

«Теремок»,керівника РМО вихователів ЗДО; 

-участь у тематичній локації «Проблемна дискусія «Система внутрішнього 

забезпечення якості освіти (внутрішній моніторинг): сучасний погляд»: 

Заваду Аллу Андріївну – директора   ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 -участь у тематичній локації «Ворк-шоп «Психологічний пресинг як 

виклик сучасності. Булінг, мобінг, харасмент: впізнати та попередити»: 

Корінець Тетяну Федорівну - заступника директора з навчально-виховної 

роботи Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 - участь у тематичній локації «Майстер-клас «Хмарні сервіси – засіб 

створення нового інформаційного освітнього простору»:  

Туму Олександра Миколайовича  – вчителя інформатики  Зіньківщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- участь у тематичній локації «Дискусійна панель «Громадянська освіта: 

як залучити молодь до суспільного життя?»: 

Веклич Світлану Василівну - керівника РМО вчителів громадянської освіти, 

вчителя історії Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»; 

- участь у тематичній локації «Презентація проекту «Про співпрацю щодо 

створення умов для підвищення рівня володіння англійською мовою 

учнями закладів загальної середньої освіти»: 

Полчанінова Надія Миколаївна- вчителька англійської мови Чернещинського 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», керівник РМО вчителів іноземної мови. 

1.2.Направити для участі у пленарному засіданні обласного педагогічного 

форуму  «Шляхи реалізації Закону України «Про освіту» в контексті 

забепечення сталого розвитку України та її європейського вибору»     (м. 



Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан 

Свободи, 4, 11.00 – 12.30 год.): 

- Бєляєву Антоніну Іванівну – завідувача районного методичного кабінету; 

Загребельну Юлію Миколаївну – директора Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

Птицю Інну Іванівну – заступника директора з навчально-виховної роботи 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»; 

-Гусар Надію Миколаївну – директора Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Чернухіну Аллу Валеріївну – завідуючу Руновщинським ЗДО «Сонечко». 

2.Директорам Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М., Зіньківщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Загребельній Ю.М.,Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Заваді А.А., Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ» Олешко 

Т.Л.,завідуючій ЗДО «Теремок» с.Нове Мажарове Дороніній Ж.Г.,завідуючій 

ЗДО «Сонечко» с.Руновщина Чернухіній А.В. забезпечити участь визначених 

педагогічних працівників в заходах обласного педагогічного тижня. 

3.Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та 

спорту  Литвин В.В. забезпечити виплату коштів на участь в заходах обласного 

серпневого педагогічного форуму  28.08.2018 згідно кошторису.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                            О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Голова Зачепилівської районної 

державної адміністрації 

________________А.КОНОПЛЯ 

«____»____________2018року 

 

 

                                              КОШТОРИС 

на  поїздку педагогічних працівників району до м. Харкова 

 для участі в заходах обласного педагогічного форуму «Шляхи реалізації 

Закону України «Про освіту» в контексті забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору» 28.08.2018 

 

Добові:  60,00 грн. х 12 чол. = 782,00 грн. 

 

ВСЬОГО: 720,00 грн. (сімсот двадцять грн. 00  коп.) 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                   О. ПЕТРЕНКО  

                       

Головний бухгалтер                                                             В. ЛИТВИН 

Старший економіст                                                              Н. РАЧКОВСЬКА 

 Методист РМК                                                                     В. ЛЯШЕНКО 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник фінансового управління                                     Г. МЕЖЕРИЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                              В. Литвин 

 Методист РМК                                                                           В.Ляшенко 

 


