
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

Від “30” червня 2011 р               м. Київ                                 № 161 

 

Про затвердження плану підготовки та 

проведення серпневої педагогічної 

конференції «Київська педагогічна хвиля» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 11.05.2011 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 

навчального року» та з метою своєчасної та організованої підготовки до 

проведення серпневої педагогічної конференції «Київська педагогічна хвиля» 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити план підготовки та проведення серпневої педагогічної 

конференції «Київська педагогічна хвиля» (додається). 

 

2. Провести серпневу педагогічну конференцію в два етапи: І етап до 

15.09.2011 - конференції, семінари, майстер-класи для педагогічних 

працівників м. Києва; ІІ етап 27.08.2011 – виставка «Київська педагогічна 

хвиля».  

 

3. Заступникам начальника Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), 

ректору Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юку В.О. 

забезпечити виконання покладених на них у плані доручень. 

 

4. Начальникам управлінь освіти районних у місті Києві державних 

адміністрацій здійснити необхідні організаційні заходи щодо участі 

педагогічної та батьківської громадськості в серпневій педагогічній 

конференції. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

                 

Начальник                                              В. Горюнова 



Додаток 

до наказу Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу 

Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від 30.06.2011 № 161 

 

ПЛАН  

підготовки та проведення серпневої 

педагогічної конференції «Київська 

педагогічна хвиля» 

 

№ 

за/п. 

Назва заходу Відповідальний  Термін 

виконання 

1.  Нарада начальників 

управлінь освіти районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій 

 

Начальник Головного 

управління освіти і 

науки – Горюнова В.З. 

До 10.07.2011 

2.  Підготовка аналітичних та 

довідкових матеріалів 

 

Заступники начальника 

Головного управління 

освіти і науки: 

Кучинський М.С., 

Нестеренко Л.С., 

Олефіренко Н.М., 

Руденко Г.В., 

ректор Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка – 

Огнев’юк В.О., 

директор Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти КУ 

імені Бориса Грінченка 

– Войцехівський М.Ф., 

начальники управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

 

До 15.08.2011 

3.  Підготовка графіка та 

проведення конференцій, 

семінарів, майстер-класів 

для педагогічних 

працівників м. Києва 

 

Директор Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти КУ 

імені Бориса Грінченка 

– Войцехівський М.Ф. 

До 15.07.2011 

4.  Підготовка проекту 

розпорядження Київської 

Заступники начальника 

Головного управління 

До 22.08.2011 



міської державної 

адміністрації про 

проведення виставки 

«Київська педагогічна 

хвиля» на вул. Хрещатик  

 

освіти і науки: 

Кучинський М.С., 

Руденко Г.В. 

 

5.  Забезпечення взаємодії між 

управліннями Київської 

міської державної 

адміністрації та Головним 

управлінням освіти і науки 

під час підготовки та 

проведення виставки 

«Київська педагогічна 

хвиля»: 

 Головне управління 

охорони здоров’я  

 

 управління 

Державтоінспекції ГУ 

МВС України в м. 

Києві 

 

 Головне управління 

МВС України в м. Києві 

 

 Головне управління 

контролю за 

благоустроєм 

 

 Головне управління 

внутрішньої торгівлі та 

побутового 

обслуговування 

 

 Головне управління 

культури 

 

 

Заступник начальника – 

Руденко Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника – 

Руденко Г.В. 

 

Заступник начальника – 

Руденко Г.В. 

 

 

 

Заступник начальника – 

Руденко Г.В. 

 

Перший заступник 

начальника – 

Челомбітько В.Ю. 

 

 

Заступник начальника – 

Олефіренко Н.М. 

 

 

Заступник начальника – 

Руденко Г.В. 

До 27.08.2011 

6.  Розробка схеми розміщення 

районних управлінь освіти, 

закладів освіти та 

представників інших 

організацій на виставці 

«Київська педагогічна 

хвиля» 

 

Перший заступник 

начальника – 

Челомбітько В.Ю. 

До 01.08.2011 

7.  Інформування мешканців Перший заступник До 27.08.2011 



столиці про проведення 

виставки, забезпечення 

висвітлення інформації про 

виставку у засобах масової 

інформації 

 

начальника – 

Челомбітько В.Ю. 

8.  Облаштування місця та 

розміщення виставкових 

матеріалів Головного 

управління освіти і науки 

та районних управлінь 

освіти на виставці 

«Київська педагогічна 

хвиля» 

 

Перший заступник 

начальника – 

Челомбітько В.Ю., 

начальники управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

 

 

27.08.2011 

 

 

 

Начальник                              В. Горюнова 


