
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

План проведення 
виїзної колегії відділу 

освіти та наради  

директорів 
 

 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ –  

ЖОВНИНСЬКИЙ, ТИМЧЕНКІВСЬКИЙ, 

МОСКАЛЕНКІВСЬКИЙ, ВАСЮТИНСЬКИЙ 

НВК. 

 

 

 
10 КВІТНЯ 2019 РОКУ 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу освіти 

________Р.В. Піддубна  

«03» квітня 2019 року 

 

План проведення наради директорів закладів 

загальної середньої, закладів дошкільної освіти 

та колегії відділу освіти 

 
07.30 Виїзд із смт Чорнобай 

9.00 - 9.50  Огляд – презентація  закладу дошкільної освіти 

Жовнинського НВК; 

Директор:  

Шидлаускас Наталія Миколаївна 

 Відкритий урок в 1 класі «Я досліджую світ». 

Вчитель: Плахотник Віра Миколаївна 

10.20 -11.20  Відкриття приміщення закладу дошкільної 

освіти  Тимченківського НВК. 

Директор: 

Ратушна Катерина Василівна 

Кава – брейк. 

11.50 - 12.10  Огляд-презентація Москаленківського НВК. 

Директор:  

Кузько Віра Антонівна 

 

12.30-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Огляд-презентація Васютинського НВК. 

Директор: 

Черненко Світлана Михайлівна 

 Нарада директорів ЗЗСО, ЗДО по питаннях: 

 Про  забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти в рамках впровадження 

Концепції «Нова українська школа».  

(Методист  методкабінету відділу освіти 

 Сербин Євгенія Йосипівна) 

 Про створення умов та організацію навчання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 

першокласників. 

(Директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр з 

відділенням денного перебування дітей з особливими 

освітніми потребами» Гуназа Алла Миколаївна) 

 Про закінчення 2018-2019 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації. 

(Головний спеціаліст відділу освіти  

Командіренко Микола Дмитрович, 

 в.о. завідувача методкабінету відділу освіти 

Ткаченко Наталія Петрівна) 

 Про  проведення  ремонтних робіт будівель та 

споруд освітнього фонду ЗЗСО, вжиття 

першочергових заходів влітку 2019. 

(Начальник відділу освіти  

Піддубна Раїса Василівна) 

 Колегія відділу освіти: 

 Про виконання рішення колегії відділу освіти від 

15.02.2017 «Про роботу психологічної служби» 

(Кліщинський ім. М.П. Старицького, 

Красенівський НВК, Чорнобаївська гімназія). 

(Методист  методкабінету відділу освіти 

 Толочна Оксана Іванівна, директори ЗЗСО.) 

 Про  районну програму розвитку та підтримки 

інклюзивної освіти в Чорнобаївському районні на 

2019-2023 роки. Стан впровадження  

інклюзивного навчання в закладах освіти району. 

(Директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр з 

відділенням денного перебування дітей з особливими 

освітніми потребами»   Гуназа Алла Миколаївна, 

 методист  методкабінету відділу освіти  

Толочна Оксана Іванівна) 

 Підведення підсумків. 

 Обід. 

 

 

 



 

 

Перелік нормативних документів для 

використання в роботі 

 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.12.2018 № 1369, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 02.01.2019 року : 

 «Про затвердження Порядку державної 

підсумкової атестації» 

 

- Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти:  

 Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 

1/9-249 

 

- Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

створення умов та організацію навчання 

першокласників: 

 Концепція нової української школи, ухвалена 

рішенням колегії МОН 27/10/2016 року 

 

 

 

 

 

 


