
ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
Від  “03”  02.  2011 р                               м.Київ.                                 № 22 
 
 

 

Про  проведення  міської науково-практичної  

конференції «Педагогічні ідеї Софії Русової в  

дошкільній освіті ХХІ століття»  

 

На виконання плану роботи Головного управління освіти і науки та з нагоди 

155-річчя з дня народження видатного українського педагога і громадського діяча 

С.Ф. Русової, з метою поширення її педагогічних ідей творення національної 

системи виховання і освіти та розповсюдження кращого передового досвіду 

педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів міста Києва  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Провести 18 лютого 2011 року в приміщенні Київського Палацу дітей та 

юнацтва міську науково-практичну конференцію «Педагогічні ідеї Софії Русової в 

дошкільній освіті ХХІ століття».  

2.Затвердити робочу групу по підготовці та проведенню міської науково- 

практичної конференції (додається).  

3.Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка (Войцехівський М.Ф.): 

3.1.Розробити програму проведення міської науково-практичної конференції. 

3.2.Забезпечити участь науково-педагогічних працівників Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

в підготовці та проведенні міської науково-практичної конференції. 

3.3.Підготувати збірку матеріалів за підсумками міської науково-практичної 

конференції «Педагогічні ідеї Софії Русової в дошкільній освіті ХХІ століття».  

4. Київському Палацу дітей та юнацтва (Дахнов С.Л.) забезпечити належні 

умови для проведення міської науково-практичної конференції. 

5.Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій забезпечити участь керівників дошкільних навчальних закладів та 

шкіл-дитячих садків у міській науково-практичній конференції «Педагогічні ідеї 

Софії Русової в дошкільній освіті ХХІ століття».  

6.Керівникам дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків міста 

запланувати та провести з 14 по 18 лютого 2011 року заходи із залученням дітей, 

педагогічних працівників та громадськості, присвячені ідеям Софії Русової. 

 

 



7.Відділу матеріально-технічного та інформаційного забезпечення Головного 

управління освіти і науки  (Баглай Ю.Г.): 

 7.1За підсумками фотоконкурсу «Дитина в очікуванні свята» підготувати 

презентацію кращих дитячих фотографій для демонстрації під час проведення 

науково-практичної конференції. 

7.2.Розмістити цей наказ та матеріали науково-практичної конференції 

«Педагогічні ідеї Софії Русової в дошкільній освіті ХХІ століття» на сайті 

Головного управління освіти і науки. 

8.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Головного управління освіти і науки м. Києва Руденко Г.В. та директора інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

Войцехівського М.Ф. 

 

 

 

Начальник                                                                             В.Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до наказу Головного управління 

                                                                    освіти і науки № 22 

   від  «03» 02. 2011р. 

 

 

Робоча  група 

 по підготовці та проведенню  

міської науково-практичної конференції  

«Педагогічні ідеї Софії Русової в дошкільній освіті ХХІ століття» 

 

Голова робочої групи:  

 

Руденко Г.В., заступник начальника Головного управління освіти і науки, 

 

           Співголова робочої групи: 

 

 Войцехівський М.Ф.,  директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Члени робочої групи:  

 

1.Кочерга О.В., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою), 

2.Резенчук Н.В., начальник відділу дошкільної та позашкільної освіти 

Головного управління освіти і науки, 

3.Чикало О.А., головний спеціаліст відділу дошкільної та позашкільної освіти 

Головного управління освіти і науки, 

4.Жиліна Т.І., головний спеціаліст відділу дошкільної та позашкільної освіти 

Головного управління освіти і науки, 

5.Дятленко Н.М., завідувач кафедри методики та психології дошкільної і 

початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доцент (за згодою), 

6.Коваленко О.В., доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти 

педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук (за згодою), 

7.Тищенко Л.О., головний спеціаліст управління освіти Подільської районної у 

місті Києві державної адміністрації , 

8.Лисенко Г.М., методист науково-методичного центру управління освіти 

Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації, 

9.Синекоп Л.О., директор школи-дитячого садка імені Софії Русової. 

 

 

Заступник начальника                                                                            Г.Руденко 

 


