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Про підготовку обласної серпневої 
конференції педагогічних працівників

Відповідно до плану роботи Управління освіти і науки 
облдержадміністрації та з метою якісної підготовки матеріалів для розгляду на 
обласній серпневій конференції педагогічних працівників, здійснення 
всебічного аналізу підсумків освітньої галузі області за 2018/2019 навчальний 
рік, визначення основних завдань щодо підвищення якості освіти, створення 
сучасного освітнього середовища, запровадження нового змісту освіти в 
2019/2020 навчальному році, організованого проведення конференції 
н а к а з у ю :

1. Організувати та провести 21 серпня 2019 року на базі Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва обласну серпневу конференцію 
педагогічних працівників «Нова Українська школа: реалії га виклики».

2. Затвердити склад робочої групи та план заходів з підготовки обласної 
серпневої конференції педагогічних працівників.

Особам, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити 
неухильне і своєчасне його виконання.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського (А. Заліський):

3.1 Провести належну роботу з підготовки та організації секцій 
педагогічних працівників за визначеними графіками та подати плани 
проведення секцій Управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 
01 серпня 2019 року.

Взяти до уваги, що про графік проведення секцій буде повідомлено 
додатково.

3.2 За результатами роботи секцій підготувати пропозиції щодо переліку 
проблемних питань, які потребують невідкладного вирішення.

4. Директору Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(І. Мельниченко) забезпечити підготовку зали для проведення конференції.



5. Керівникам місцевих органів управління освітою:
5.1 Сприяти участі працівників відповідних категорій в обласній 

серпневій конференції.
5.2 Визначити дату проведення місцевих серпневих конференцій 

працівників освіти. У термін до 01 серпня 2019 року поінформувати 
Управління освіти і науки облдержадміністрації про дату та місце проведення 
конференції.

5.3 Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі секцій.
5.4 Надати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації у термін до 

20 липня 2019 року фотоматеріали нового освітнього середовища закладів 
загальної середньої освіти з метою розміщення їх у інформаційному збірнику та 
оновлення сайту Управління освіти і науки.

6. До 01 серпня 2019 року відділам Управління освіти і науки 
облдержадміністрації:  загальної середньої та корекційної освіти 
(О. Соронович), фінансово-економічному (Л. Чубич), професійної, вищої освіти 
і науки (В. Глузд), дошкільної, позашкільної освіти, оздоровлення та виховної 
роботи (О. Олійник), сектору по роботі з персоналом (І. Хожаїнова), Центру 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів 
(В. Чеботько), Чернігівському обласному інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (А. Заліський) на основі ґрунтовного 
вивчення аналітичних матеріалів окремих питань діяльності органів управління 
освітою, закладів освіти області, статистичних даних (порівняно з минулим 
навчальним роком) підготувати текстові, інформаційно-аналітичні матеріали у 
вигляді графіків, таблиць, діаграм, тези до доповіді (матеріали повинні містити 
конкретні факти, приклади обсягом до 2-х сторінок).

7. Відділу контролю га інформаційно-організаційної роботи Цен гру 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів 
(Н. Панасюк) забезпечити видання збірника інформаційно-аналітичних 
матеріалів до серпневої конференції педагогічних працівників до 09 серпня 
2019 року.

8. Фінансово-економічному відділу (J1. Чубич) Уа Центру матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів (В. Чеботько) 
здійснити організаційні заходи з підготовки і проведення серпневої конференції 
педагогічних працівників.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
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СКЛАД
робочої групи з підготовки обласної серпневої конференції  

педагогічних працівників

Конопацький 
Микола Анатолійович

Соронович 
Олена Юріївна

Елузд
Василь Іванович

начальник Управління освіти і науки 
облдержадміністрації,  керівник робочої групи :

заступник начальника Управління -  начальник 
відділу загальної середньої іа корекційної 
освіти, заступник керівника робочої групи;

начальник відділу професійної, вищої освіти і 
науки Управління освіти і науки 
облдержадміністрації;

Дягло
Наталія Валеріївна

головний спеціаліст відділу загальної середньої 
та корекційної освіти Управління освіти і науки 
облдержадміністрації;

Жук
Світлана Володимирівна

Заліський
Анатолій Андрійович

головний спеціаліст відділу дошкільної,
позашкільної освіти, оздоровлення та виховної 
роботи Управління освіти і науки 
облдержадміністрації;

ректор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної оевгги імені 
К.Д.Ушинського;

Матвеева
Тетяна Анатоліївна

голова обласного комітету профспілки 
працівників освіти і науки України;

Олійник
Оксана Миколаївна

головний спеціаліст відділу дошкільної, 
позашкільної освіти, оздоровлення та виховної 
роботи Управління освіти і науки 
облдержадміністрації;



Панасюк 
Наталія Юріївна

начальник відділу контролю та інформаційно- 
організаційної роботи Центру матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів;

Хожаїнова
Ірина Володимирівна

завідувач сектору по роботі з персоналом 
Управління освіти і науки
облдержадм і н і страції;

Чеботько
Валентин Миколайович

директор Центру матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітніх закладів;

Чубич
Людмила Володимирівна

заступник начальника Управління -  начальник 
фінансово-економічного відділу.
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