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Вступ
У 2016 році Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, відділи, управління освіти,
сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднані територіальні громади, дошкільні,
загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади усіх типів і форм власності та рівнів акредитації
забезпечували якісну реалізацію основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного
законодавства України:
1. Законів України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо
організації навчально-виховного процесу», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про національні меншини в
Україні».
2. Указів Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні», від 27.04.2001 № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності України», від
14.02.1997 № 145/97 «Про День науки», від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року», від 12.06.2015 №344/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про затвердження Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 16.11.2015 №641/2015 «Про оголошення 2016
року Роком англійської мови в Україні», «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років»,
Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».
Освітня стратегія області спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, підвищення якості освітніх послуг з
урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів
громадян і потреб держави й області.
Упродовж 2016 року Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, місцевими органами управління
освітою, сім’єю, молоддю та спортом та об'єднаними територіальними громадами реалізувалися заходи щодо подальшого
реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для
рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх
кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.
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Згідно з програмою розвитку системи освіти Чернівецької області «Вчитель», Стратегією виховання особистості в
системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки, Регіональними програмами екологічної освіти та виховання в
Чернівецькій області на 2013-2017 рр та «Підвищення якості навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Чернівецької області на 2013-2018 роки», визначено основні пріоритети освітньої галузі:
- рівний доступ населення до якісної освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
- утвердження національної ідеї та патріотизму;
- запровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання;
- удосконалення механізму управління в умовах децентралізації та формування Нової української школи;
- адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки;
- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;
- соціально-економічний розвиток кожного навчального закладу області;
- моніторинг якості надання освітніх послуг.

Основні завдання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
місцевих органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом, ОТГ, навчальних
закладів різних типів, рівнів акредитації і форм власності на 2017 рік
Дошкільна освіта:
- створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку;
- реконструкція та будівництво нових дошкільних навчальних закладів;
- збільшення показника охоплення дітей дошкільними навчальними закладами до 87%, всіма формами до 90%;
- створення додаткових місць шляхом відкриття нових груп та розширення мережі дошкільних навчальних закладів;
- удосконалення кадрової політики щодо якісного складу педагогічних працівників.
Загальна середня освіта:
- приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб місцевих громад
- утворення опорних навчальних закладів;
- введення в дію нових закладів освіти, проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового
2017/2018 навчального року;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти області;
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- забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів
через реалізацію прав дитини на медичне
обслуговування та харчування;
- здійснення комплексної інформатизації освіти області, використання новітніх інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління;
- організація інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області та забезпечення якісних,
фахових послуг;
- упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської
думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;
- активізація засобів національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та
студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
- реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та обдарованої молоді;
- забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
- збереження мережі позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків;
- удосконалення кадрової роботи;
- подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів;
- проведення моніторингів якості освіти.
Професійно-технічна освіта:
- забезпечення регіону кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці;
- посилення соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствамизамовниками робітничих кадрів;
- координація роботи професійно-технічних навчальних закладів з питань професійної підготовки та виховання учнів;
- організація здобуття неповнолітніми професійно-технічної та повної загальної середньої освіти;
- вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників).
Вища освіта:
- забезпечення, у межах делегованих повноважень, рівного доступу громадян області до якісної вищої освіти;
- забезпечення, у межах делегованих повноважень, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу ВНЗ
області;
- підтримка обдарованої студентської молоді.
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Післядипломна освіта:
- забезпечення неперервної якісної післядипломної педагогічної освіти педагогічних та керівних кадрів регіону з
урахуванням вимог державної політики в галузі освіти;
- забезпечення професійного вдосконалення педагогічних працівників усіх рівнів, їхньої готовності до створення
індивідуальних траєкторій безперервної післядипломної освіти, формування навичок самоосвіти, самоконтролю,
якісного підвищення кваліфікації;
- системне проведення науково-дослідної роботи, спрямованої на удосконалення післядипломної педагогічної освіти;
розробка рекомендацій практичним працівникам, науково-обгрунтованих і практично виправданих технологій
навчання та виховання;
- науково-методичний супровід оновлення змісту освіти, дослідно-експериментальної роботи, моніторинг та
експертиза інновацій, розроблених установами освіти, окремими педагогами;
- розробка методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та організації навчально-виховного
процесу в освітніх закладах;
- участь в освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні та інтеграцію в
європейський освітній простір.
Моніторинг системи освіти:
- проведення моніторингів системи освіти області за різними напрямами;
- оцінювання стану харчування, охорони дитинства і праці, техніки безпеки в навчальних закладах області,
технічного нагляду та будівництва, енергозбереження;
- проведення соціологічних досліджень з актуальних питань освітньої галузі;
- моніторинг якості знань через призму зовнішнього незалежного оцінювання;
- організація проведення моніторингу навчальних досягнень учнів за міжнародною програмою оцінки якості освіти
PISA-2018;
- проведення аудиту підвідомчих закладів освіти з питань фінансово-господарської діяльності.
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Організація роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
та графік прийому відвідувачів
Режим роботи

№
з/п

Початок роботи
Перерва на обід
Кінець роботи
Посада

1.

Директор
освіти і науки

2.

3.

4.

5.

6.

Департаменту

Прізвище, ім’я,
по батькові

9.00
13.00-13.45
18.00 (п’ятниця – 16.45)
Дні та години прийому

Палійчук
Оксана Михайлівна

Щовівторка з 14.00 до 18.00

Заступник
директора
Департаменту освіти і науки

Ісопенко
Ірина Юліанівна

Щочетверга з 10.00 до 18.00

Заступник
директора
Департаменту освіти і науки –
начальник
управління
ресурсного забезпечення
Начальник управління освіти і
науки

Періус
Надія Василівна

Щосереди з 10.00 до 18.00

Сакрієр
Оксана Леонидівна

Щосереди з 10.00 до 18.00

Начальники
відділів
Департаменту освіти і науки,
завідувачі секторів
Головні спеціалісти

Щовівторка, щоп’ятниці
з 10.00 до 18.00, 16.45
Щоденно з 15.00 до 17.00

Директор Департаменту освіти і науки здійснює прийом за попереднім записом (тел. 55-29-66).

Місце прийому (адреса),
контактний телефон

м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, к.406
тел. 55-29-66
м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, к.404
тел. 55-36-54
м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, к.423
тел. 55-36-54
м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, к.405
тел. 55-18-16
м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1
м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1
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Циклограма щомісячної діяльності
Департаменту освіти і науки
№
з/п
1.

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення заходів

Колегії Департаменту освіти і науки

Немеш В.В.
Остафій О.Р.
Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Білянін Г.І.

1 раз на рік

Палійчук О.М.
Білянін Г.І.

За потребою

Микитюк С.М.

8.

Апаратні наради Департаменту
Наради при начальнику управління освіти і науки
Наради з керівниками відділів (управлінь) освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрацій, міських рад,
відповідальних за освіту в ОТГ
Семінари керівників відділів (управлінь) освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрацій, міських рад
Організація проведення вебінар-нарад з керівниками
відділів (управлінь) освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрацій, міських рад
Засідання Регіональної експертної ради з ліцензування
та атестації освітньої діяльності
Телефонна гаряча лінія (телефон довіри – 551816)

4 рази на рік (березень, червень,
вересень, грудень; остання середа
місяця)
Щопонеділка
Щопонеділка
4 рази на рік (остання середа місяця)

Третій, четвертий четвер (січень,
березень, травень, вересень, листопад)
Щоденно з 09.00 до18.00

9.

Реєстрація перевезення організованих груп дітей

10.

Погодження кандидатур на посади керівників закладів
освіти області
Наради, семінари для керівників, заступників шкілінтернатів
Наради з головними бухгалтерами установ освіти
обласного підпорядкування

2.
3.
4.

5.
6.

7.

11.
12.

Відповідальні
працівники
Остафій О.Р.
Немеш В.В.
Гринюк О.І.
Волошин С.З.
Гринчук М.В.

Щовівторка з 10.00 до 12.30,
з 14.30 до 17.00
Другий, четвертий вівторок місяця
з 11.00 до 13.00
2 рази на рік
4 рази на рік
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№
з/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Заходи
Засідання Громадської ради

Відповідальні

Шпанюк О.Ю.
Григор'єва О.В.
Засідання Ради директорів
Унгурян М.О.
Куриш Н.К.
Наради директорів, заступників директорів ПТНЗ
Бурченко Л.І.
Наради з головними бухгалтерами ПТНЗ
Гринчук М.В.
Семінари завідуючих РМК, ММК
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Семінари з методистами РМК, ММК
Методисти ІППО
Семінари
для
керівників
гімназій,
ліцеїв, Білянін Г.І.
спеціалізованих шкіл
Богачик Т.С.
Засідання обласної комісії з атестації педагогічних Палійчук О.М.
працівників
Бальон М.В.
Оновлення WEB-сайту Департаменту освіти і науки
Несіна І.Л.
За списком
Організація та проведення прийому громадян
з особистих питань директором, заступниками
директора, керівниками структурних підрозділів,
головними спеціалістами Департаменту
Робота із зверненнями громадян та працівників освіти Відповідальні
працівники
Надання методичної допомоги ЗНЗ області
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Моніторинг системи освіти
Прінько С.І.
Прінько С.І.
Організація та проведення нарад з відповідальними
особами за напрямами роботи: з питань організації
харчування, техніки безпеки, охорони праці, ЗНО тощо

Циклограма проведення заходів
1 раз на квартал
1 раз на квартал
1 раз на квартал
1 раз на квартал
2 рази на рік
4 рази на рік
1 рази на рік
Квітень-травень
(згідно з графіком)
Щодня
Згідно з графіком

Постійно
2 рази на рік
Згідно з графіком
4 рази на рік
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Графік
комплексного вивчення стану роботи відділів (управлінь) освіти
з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва району (міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(Сокирянського району)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

+
+
+
+
+
+
+
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Графік
комплексного вивчення стану роботи професійно-технічних навчальних закладів
з питань реалізації державної політики у сфері професійно-технічної освіти
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва ПТНЗ
Вище професійне училище № 3 м. Чернівці
Чернівецький професійний будівельний ліцей
Вище професійне художнє училище № 5 м. Чернівці
Чернівецький професійний ліцей автомобільного
сервісу
Професійно технічне училище № 8 м. Чернівці
Чернівецький професійний машинобудівний ліцей
Чернівецький професійний ліцей сфери послуг
Чернівецький професійний ліцей залізничного
транспорту
Чернівецьке вище професійне училище
радіоелектроніки
Ставчанський професійний ліцей
Глибоцький професійний ліцей
Сокирянське вище професійне училище
Вище професійне училище № 24 м. Заставна
Кельменецький професійний ліцей
Вище комерційне училище Київського національного
торговельно-економічного університету

2015

2016

2017

2018

2019
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Графік
вивчення стану методичної роботи районних/міських
методичних кабінетів, ЗНЗ області
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва району (міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ
Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Графік
проведення семінарів начальників відділів (управлінь) освіти
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва району (міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ
Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

2011

2012

2013

2014

+

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
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Графік
проведення семінарів керівників гімназій, ліцеїв,
спеціалізованих навчальних закладів області
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва району (міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ
Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

16

Графік
проведення семінарів завідуючих РМК/ММК
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва району (міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ
Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

2011

2012

2013

+

2014

+
+
+
+
+

2016

2017

+
+

2020

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

2019
+

+

+

2018

+
+
+
+
+

+

2015

+

+
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Графік
проведення семінарів керівників загальноосвітніх
та спеціальних шкіл-інтернатів області
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва ЗНЗ
Буковинський ліцей-інтернат
Вижницька ЗОШ-інтернат
Чернівецька обласна школа-інтернат
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих
дітей»
Чернівецький навчально-реабілітаційний
центр №1
Чернівецька спеціальна школа-інтернат № 2
Чернівецька спеціальна школа № 3
Чернівецька спеціальна школа-інтернат № 4
Хотинська спеціальна школа-інтернат № 1
Хотинська спеціальна школа-інтернат № 2
Карапчівська спеціальна школа-інтернат
Сторожинецька ЗОШ-інтернат
Селятинська ЗОШ-інтернат
Чернівецький військово-спортивний
ліцей-інтернат
Оршівський дитячий будинок санаторного
типу

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

+

2019

2020

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
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Графік
моніторингу якості освіти надання освітніх послуг
навчальними закладами області
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва району
(міста)
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
Новодністровськ
Чернівці
Вашківецька ОТГ
Великокучурівська ОТГ
Волоківська ОТГ
Глибоцька ОТГ
Клішковецька ОТГ
Мамалигівська ОТГ
Недобоївська ОТГ
Рукшинська ОТГ
Сокирянська ОТГ
Усть-Путильська ОТГ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
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№
з/
п

Зміст заходів

Обґрунтування необхідності
здійснення заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

І. Засідання колегії, наради та інші заходи за участю голови обласної державної адміністрації
І.1. Колегії обласної державної адміністрації

1.

Про стан підготовки закладів
освіти
області
до
нового
2017/2018 навчального року та
осінньо-зимового періоду

На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№26/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

ІІІ квартал

Палійчук О.М.
Періус Н.В.
Прінько С.І.

І.2. Наради при голові обласної державної адміністрації

1.

Про підсумки проведення ЗНО в На виконання розпорядження
2017 році у Чернівецькій області
ОДА від 09.11.2016 №770-р
«Про забезпечення проведення
ЗНО у 2017 році»

ІV квартал

Палійчук О.М.
Прінько С.І.

І.3. Засідання комітетів (рад) при голові обласної державної адміністрації
І.4. Інші заходи за участю голови обласної державної адміністрації

1.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу На виконання Указу Президента
«Учитель року – 2017»
України
від
29.06.1195
№4879/1995
«Про
Всеукраїнський
конкурс
«Учитель року»

Січень

2.

Урочистості з нагоди відзначення На виконання Указу Президента
Дня науки
України
від
14.02.1997
№145/97 «Про День науки»

Травень

3.

Обласний фестиваль науки
техніки «Технофест-2017»

Травень

і На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Періус Н.В.
Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Немеш В.В.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Павлюк М.Д.
Сакрієр О.Л.
Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Відмітка про
виконання
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4.

Крайові збори працівників освіти На виконання Указу Президента
області (серпнева конференція)
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Серпень

5.

Організація
святкування На виконання листа МОНУ від
Всеукраїнського Дня дошкілля
25.04.2012 № 1/9-317 «Про
підготовку
та
проведення
Всеукраїнського Дня дошкілля»

Вересень

6.

Урочистості з
нагоди
працівників освіти

Жовтень

7.

Дня На виконання законів України
«Про
місцеві
державні
адміністрації», «Про освіту»,
рішення ХІV сесії обласної ради
VІ скликання від 14 березня
2013
№4-14/13
«Про
затвердження
Регіональної
обласної програми «Вчитель»
на 2013-2022 роки»
Урочистості з нагоди відзначення На виконання Указу Президента
Дня студента
України
від
16.06.1999
№659/99 «Про День студента»

Листопад

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Періус Н.В.
Остафій О.Р.
Бурченко Л.І.
Павлюк М.Д.
Немеш В.В.
Білянін Г.І
Прінько С.І.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Шпанюк О.Ю
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Савчук О.С.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Періус Н.В.
Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Немеш В.В.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Павлюк М.Д.
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1.

2.

3.

ІІ. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь облдержадміністрації
та територіальних структур органів центральної виконавчої влади
ІІ.1. Колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
1.1. Про стан та перспективи На виконання законів України
Сакрієр О.Л.
І квартал
розвитку позашкільної освіти у «Про освіту», «Про позашкільну
Бурченко Л.І.
Мимко К.А.
Чернівецькій області
освіту»
2.1. Про
перевірку
стану На виконання законів України ІІ квартал
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
виконання
Кельменецькою «Про освіту», «Про загальну
Сакрієр О.Л.
райдержадміністрацією,
середню освіту», «Про місцеве
Гринюк О.І.
управлінням освіти делегованих самоврядування в Україні»
Білянін Г.І.
повноважень органів виконавчої
Прінько С.І.
влади в галузі освіти
Ісопенко І.Ю.
2.2.
Про
організацію На виконання законів України
Сакрієр О.Л.
виробничої
практики
та «Про освіту», «Про професійноБурченко Л.І.
працевлаштування
випускників технічну освіту»
професійно-технічних навчальних
закладів
області:
стан
і
перспективи розвитку
Ісопенко І.Ю.
2.3. Про
перевірку
стану На виконання рішення колегії
Сакрієр О.Л.
виконання
рішення
колегії Департаменту від 01.07.2016 №2/1
Остафій О.Р.
Департаменту «Про вивчення «Про вивчення стану діяльності
Білянін Г.І.
стану діяльності місцевого органу місцевого органу управління
Прінько С.І.
методичної
служби
управління освітою, методичної освітою,
служби Сторожинецького району Сторожинецького району щодо
якості
освітніх
щодо забезпечення якості освітніх забезпечення
послуг у навчальних закладах»
послуг у навчальних закладах
Періус Н.В.
3.1. Про стан підготовки закладів На виконання Указу Президента ІІІ квартал
Прінько С.І.
освіти
області
до
нового України від 30.09.2010 № 26/2010
Стінський Ю.Ю.
2017/2018 навчального року та «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
осінньо-зимового періоду
Україні»
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На
виконання
наказу
від
24.03.2016
№234
«Про
затвердження
Санітарного
регламенту
для
дошкільних
навчальних закладів»

Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Шпанюк О.Ю.

На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в України
4.1.
Про
перевірку
стану На виконання законів України
виконання
Хотинською «Про освіту», «Про загальну
райдержадміністрацією,
середню освіту», «Про місцеве
управлінням освіти делегованих самоврядування в Україні»
повноважень органів виконавчої
влади в галузі освіти
4.2. Про
перевірку
стану На виконання рішення колегії
виконання
рішення
колегії Департаменту від 23.12.2016 №4/1
Департаменту «Про вивчення «Про вивчення стану діяльності
стану діяльності місцевого органу місцевого органу управління
методичної
служби
управління освітою, методичної освітою,
району
щодо
служби Вижницького району Вижницького
якості
освітніх
щодо забезпечення якості освітніх забезпечення
послуг у навчальних закладах»
послуг у навчальних закладах
4.3.
Про
стан
організації На виконання Указу Президента
харчування в закладах освіти України від 30.09.2010 №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
області
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Сакрієр О.Л.
Бурченко Л.І.
Павлюк М.Д.
Мимко К.А.

3.2.
Дотримання
вимог
Санітарного
регламенту
для
дошкільних навчальних закладів
щодо розпорядку дня і навчання,
організації
життєдіяльності,
рухової активності дітей у ДНЗ
області
3.3. Про хід виконання Стратегії
виховання особистості в системі
освіти Чернівецької області на
2016-2021 роки
4.

ІV квартал

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю
Сакрієр О.Л.
Мимко К.А.
Білянін Г.І.
Прінько С.І.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Шпанюк О.І.
Білянін Г.І.
Прінько С.І.

Періус Н.В.
Прінько С.І.
Балацький П.І.
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1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

Немеш В.В.
4.4. Про погодження кандидатур На виконання Закону України
Войтишена Т.С.
працівників галузі освіти, які «Про державні нагороди України»
претендують
на
присвоєння
почесних звань
Палійчук О.М.
4.4.Про
перевірку
стану На виконання рішення колегії
Ісопенко І.Ю
виконання
рішення
колегії Департаменту «Про вивчення
Шпанюк О.Ю.
Департаменту «Про вивчення стану діяльності місцевого органу
Білянін Г.І.
стану діяльності місцевого органу управління освітою, методичної
Прінько С.І.
управління освітою, методичної служби Вижницького району
служби Вижницького району щодо забезпечення якості освітніх
щодо забезпечення якості освітніх послуг у навчальних закладах»
від 23.12.2016 №4/1
послуг у навчальних закладах»
Палійчук О.М.
4.4. Про стан та перспективи На виконання Закону України
Ісопенко І.Ю
функціонування технікумів та «Про вищу освіту»
Павлюк М.Д.
коледжів області
ІІ.2. Тематичні апаратні наради Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Про організацію проведення ІІІ етапу Всеукраїнських предметних
Січень
Білянін Г.І.
олімпіад
Богачик Т.С.
Про забезпечення підручниками учнів 4-х,7-х, 8-х, класів у 2016/2017
Білянін Г.І.
н.р., організацію проведення експертної оцінки підручників 9 класу
Про стан організації інклюзивного навчання у ЗНЗ та ДНЗ області
Гринюк О.І.
Шпанюк О.Ю.
Про роботу сайтів органів управління освітою та ОТГ
Білянін Г.І.
Кошурба Г.Г.
Лютий
Тріска М.К.
Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ у 2016/2017
н.р.
Шпанюк О.Ю.
Про вивчення стану управлінської діяльності адміністрацій ДНЗ
області щодо виконання законодавчих, нормативних документів та
статутів
Про організацію вечірньої форми навчання
Унгурян М.О.
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Березень

3.

Про хід підготовки до пробного тестування та стан інформаційнороз’яснювальної роботи з питань проведення ЗНО в 2017 році у ЗНЗ
області
Про хід виконання регіональної програми екологічної освіти та
виховання в Чернівецькій області на 2013-2017 рр.
Про підсумки обласного туру конкурсу «Учитель року – 2017»

1.

Про хід підготовки до проведення ЗНО у 2017 році

Квітень

2.

Про організацію профорієнтаційної роботи у професійно-технічних
навчальних закладах області
Про результати участі учнів ЗНЗ у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад
з базових дисциплін
Про організацію оздоровлення учнів ЗНЗ та шкіл-інтернатів
Про стан підготовки підвідомчих дитячих оздоровчих закладів до
початку роботи влітку 2017 року
Про стан організації харчування у школах-інтернатах обласного
підпорядкування
Про стан дотримання антикорупційного законодавства та
законодавства про державну службу в системі освіти області
Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ у 2016/2017 н.р.
Про стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних
навчальних закладах області
Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х
класів
Про підсумки проведення обласних спортивно-масових заходів серед
школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів,
студентів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV р.а.
Про виконання розпорядження голови Чернівецької ОДА від
03.11.2016 №760-р «Про організацію та проведення допризовної
підготовки у 2016/2017 н.р.»

1.

2.

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

3.

Прінько С.І.
Якименко Л.В..
Григор'єва О.В.

Травень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Прінько С.І.
Якименко Л.В.
Бурченко Л.І.
Курик Т.М.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Гринюк О.І.
Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.
Прінько С.І.
Балацький П.І.
Войтишена Т.С.
Тріска М.К.
Шпанюк О.Ю.

Червень

Білянін Г.І.
Одинак М.М.
Жукотинський
К.К.
Білянін Г.І.
Коноплянко Ю.Б.
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4.

5.
1.
2.

3.
1.
2.
3.

4.
5.
1.

2.
3.

Про організацію навчально-виховного процесу в ЧОЦТКЕУМ, стан,
перспективи розвитку та шляхи удосконалення організації роботи
гуртків туристсько-краєзнавчого напряму
Про організацію вступної кампанії у 2017 році
Про стан організації харчування у підвідомчих дитячих оздоровчих
закладах
Про стан виконавської дисципліни та реагування на вхідні
документи, що надходять від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, звернень, заяв,
запитів тощо
Про стан виконання обласного бюджету закладами освіти обласного
підпорядкування за І півріччя 2017 року
Про хід підготовки до серпневої конференції працівників освіти
області
Про стан підготовки закладів освіти обласного підпорядкування до
нового навчального року
Про підсумки роботи тимчасового пересувного туристськокраєзнавчого наметового табору «Мандрівник Буковини» для
вихованців позашкільних навчальних закладів Чернівецької області
Про результати участі учнів ЗНЗ у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад
з базових дисциплін
Про забезпечення підручниками учнів 8-х, 9-х класів у 2017/2018 н.р.
Про організацію та проведення урочистостей до Дня працівників
освіти 2017 року
Про стан виконання обласного бюджету закладами освіти обласного
підпорядкування за 9 місяців 2017 року
Про хід виконання регіональної програми «Підвищення якості
навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької
області на 2013-2018 роки»

Коновалова Г.М.

Липень

Павлюк М.Д.
Прінько С.І.
Балацький П.І.
Немеш В.В.
Тирончук В.В.
Снятинська В.В.

Серпень

Ісопенко І.Ю.
Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.
Коновалова Г.М.

Вересень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Білянін Г.І.
Немеш В.В.
Войтишена Т.С.
Тирончук В.В.
Гринчук М.В.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
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1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

4.
1.

Про виконання плану державного регіонального замовлення на
підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у ПТНЗ
області
Про стан підготовки закладів освіти області до опалювального
сезону 2017/2018 н.р.
Про результати підсумків ЗНО випускників 2017 року

Жовтень

Про залучення вихованців комплексних ПНЗ до екологонатуралістичної роботи
Про охоплення навчанням учнів загальноосвітніх навчальних
закладів області. Підсумки проведення Всеукраїнської акції «Урок»
Про організацію дослідно-експериментальної роботи у навчальних
Листопад
закладах Чернівецької області
Про профільну та допрофесійну підготовку вихованців технічних
гуртків позашкільних навчальних закладів
Про залучення вихованців ПНЗ області до гуртків художньоестетичного напряму
Про підсумки роботи обласної ПМПК у 2017 році
Грудень
Про виконання плану проведення державної атестації навчальних
закладів області
Про стан виконавської дисципліни та реагування на вхідні
документи, що надходять від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, звернень, заяв,
запитів тощо
Аналіз виконання плану роботи ДОН ОДА за 2017 рік
ІІ.3. Наради Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Нарада для кухарів та дієт-сестер
На виконання Указу Президента
Січень
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Бурченко Л.І.
Курик Т.М.
Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.
Прінько С.І.
Якименко Л.В.
Головченко Л.Ю.
Унгурян М.О.
Білянін Г.І.
Руда Г.В.
Плешко П.Д.
Касьянчук Л.В.
Ісанчук Н.В.
Бурченко Л.І.
Микитюк С.М.
Немеш В.В.
Тирончук В.В.
Унгурян М.О.
Періус Н.В.
Прінько С.І.
Балацький П.І.
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2.

Нарада з членами оргкомітету,
головами та секретарями журі
щодо
організаційного
забезпечення
та
методичного
супроводу
ІІІ
етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад із базових дисциплін у
2016/2017 навчальному році

3.

Нарада з членами оргкомітету,
журі та секретарями журі щодо
організаційного забезпечення та
методичного супроводу ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Вчитель року-2017»
Нарада з керівниками районних
делегацій,
щодо
проведення
обласних змагань зі спортивного
туризму
та
спортивного
орієнтування

4.

Відповідно до Положення про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від
22.09.2011
№
1099,
зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 17.11.2011 за
№1318/20056
На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 № 489
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»

Січень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.

Січень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III

Березень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

28

5.

6.

7.

На виконання Положення про
індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах від 12.01.2016 №8 та
Порядку
організації
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах від 15.08.2011 №872,
законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту»,
«Про
оздоровлення
та
відпочинок дітей»

Березень

На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації
від
23.06.2011 № 623/61
Нарада з відповідальними за На виконання Закону України
туристсько-краєзнавчу роботу в «Про позашкільну освіту» від
районах (містах) області щодо 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
і доповненнями, внесеними від
оздоровлення
07.12.2000 № 2120-III

Квітень

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.

Травень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Нарада з начальниками відділів
(управлінь)
освіти
та
відповідальними за освіту в
ОТГ:
1.
Про
стан
організації
інклюзивної та індивідуальної
форм навчання в ЗНЗ області
2.
Про порядок закінчення
2016/2017 навчального року та
проведення державної підсумкової
атестації учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах області
3.
Підготовка та організація
оздоровчої кампанії 2017 року
Нарада
завідувачів
районних
(міських)
ПМПК
«Стратегія
розвитку підвищення якості та
результативності роботи районних
(міських) ПМПК»

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Гринюк О.І.
Остафій О.Р.

Сакрієр О.Л.
Гринюк О.І.
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На
виконання
Національної
стратегії розвитку освіти на 20122021 р.р., Указу Президента
України від 30.09.2010 №
926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
9. Нарада з керівниками вищих На виконання Закону України
навчальних
закладів
«Про «Про вищу освіту»
організацію
та
проведення
вступної кампанії 2017 року»
10. Нарада з начальниками відділів На виконання указів Президента
від
30.09.2010
(управлінь)
освіти
та України
відповідальними за освіту в №926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
ОТГ:
1.
Про
результати
участі розвитку освіти в Україні», від
№489
«Про
команд районів/міст/ОТГ у ІІІ 29.06.1995
конкурс
етапі Всеукраїнських учнівських Всеукраїнський
«Учитель року», законів України
олімпіад з базових дисциплін
2.
Про структуру 2017/2018 «Про освіту», «Про загальну
освіту»,
«Про
навчального року та робочі середню
навчальні плани загальноосвітніх позашкільну освіту»
навчальних закладів
3.
Про підсумки проведення
атестації педагогічних кадрів ЗНЗ
області
4.
Про підсумки ІІІ туру
конкурсу «Учитель року – 2017»
5.
Про
підсумки
роботи
КОПНЗ
«Буковинська
Мала
академія наук учнівської молоді»
у 2016/2017 н.р.

8.

Обласний вебінар для керівників
районних/міських
методичних
об’єднань вчителів іноземних мов
«Навчально-методичне
забезпечення
викладання
іноземної мови в школі»

Червень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш С.М.

Червень

Палійчук О.М.
Сакрієр О.Л.
Павлюк М.Д.

Червень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Богачик Т.С.

Осафій О.Р.
Бальон М.В.
Білянін Г.І.
Тріска М.К.
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впровадження
Проекту
11. Про
«GoGlobal. Впровадження знання
іноземної
мови
в
освітньогуманітарній сфері України»

нарада
з
12. Інструктивна
інспекторами,
методистами
органів
управління
освітою,
молоддю
та
спортом
райдержадміністрацій, міських рад
відповідальними
за
фізичне
виховання учнів ЗНЗ, керівниками
фізичного виховання ПТНЗ та ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації, завідувачів
кафедрами фізичного виховання
ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та директорами
ДЮСШ області «Про завдання з
фізичного виховання на 2017/2018
н.р.»
завідувачів
районних
13. Нарада
(міських) ПМПК «Про підсумки
діяльності районних (міських)
ПМПК за 2016/2017 н.р. та
завдання на 2017/2018 н.р.»

На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»,
наказу ДОН від 22.04.2016 № 209
«Про
затвердження
Плану
заходів,
спрямованих
на
активізацію
вивчення
громадянами англійської мови,
на період до 2020 року»
На виконання Закону України
«Про освіту», Указу Президента
України
від
04.07.2005
№ 1013/2005 «Про невідкладні
заходи
щодо
забезпечення
функціонування та розвитку
освіти в Україні»

ІІ квартал

Сакрієр О.Л.
Білянін Г.І.
Куриш С.М.

Серпень

Ісопенко І.Ю.
Жукотинський
К.К.

На виконання Указу Президента
України
від
04.07.2005
№ 1013/2005 «Про невідкладні
заходи
щодо
забезпечення
функціонування та розвитку
освіти в Україні»

Серпень

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.
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14. Нарада з начальниками відділів
(управлінь)
освіти
та
відповідальними за освіту в
ОТГ:
1. Про результати участі команд
районів/міст/ОТГ у ІV етапі
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад з базових дисциплін
2. Про
стан
забезпечення
педагогічними
працівниками
закладів освіти області
3. Про підсумки оздоровлення та
відпочинку школярів влітку 2017
року
15. Нарада методистів РМК/ММК –
відповідальних
за
ЗНО
в
місті/районі
16. Нарада з відповідальними за
туристсько-краєзнавчу роботу в
районах (містах) області щодо
проведення масових заходів
з
відповідальними
17. Нарада
працівниками органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад з охорони праці,
безпеки
життєдіяльності
та
профілактики
дитячого
травматизму в закладах освіти
області

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
оздоровлення
та
відпочинок
дітей»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Вересень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Богачик Т.С.

Немеш В.В.

Гринюк О.І.
На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III
На виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»

Жовтень

Ісопенко І.Ю.
Прінько С.І.
Якименко Л.В.

Жовтень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Листопад

Періус Н.В.
Прінько С.І.
Щербанович
С.М.
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На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№
926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»,
наказу ДОН від 22.04.2016 № 209
«Про
затвердження
плану
заходів,
спрямованих
на
активізацію
вивчення
громадянами англійської мови, на
період до 2020 року», законів
України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про
звернення
громадян»,
регіональної
програми
екологічної освіти та виховання в
Чернівецькій області на 20132017 рр.
19. Нарада з директорами шкіл- На виконання Указу Президента
інтернатів
щодо
питань України від 04.05.2007 № 376
соціального захисту учасників «Про додаткові заходи щодо
захисту
прав
та
законних
навчально-виховного процесу
інтересів дітей»
20. Нарада директорів ПТНЗ області
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
затвердження Положення про
організацію
навчальновиробничого процесу в ПТНЗ»

18. Нарада з начальниками відділів
(управлінь)
освіти
та
відповідальними за освіту в
ОТГ:
1. Про виконання плану заходів,
спрямованих на популяризацію
вивчення англійської мови у 2017
році
2. Про виконання регіональної
програми екологічної освіти та
виховання в Чернівецькій області
на 2013-2017 рр.
3. Про стан розгляду звернень
громадян в Департаменті освіти і
науки облдержадміністрації

Грудень

Палійчук М.О.
Ісопенко І.Ю.
Куриш С.М.

Білянін Г.І.
Григор’єва О.В.
Тирончук В.В.

1 раз у
півріччя,
3-я середа
останнього
місяця
1 раз на
квартал

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Гринюк О.І.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
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1 раз у
21. Нарада заступників директорів з На виконання Закону України
півріччя
професійно-технічну
навчально-виробничої
роботи, «Про
освіту», наказу МОНУ від
виховної роботи ПТНЗ області
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
з
головними На виконання Закону України від Щоквартально
22. Нарада-семінар
бухгалтерами підвідомчих установ 16.07.1999 № 996-ХІV «Про
з питань фінансово-господарської бухгалтерський облік і фінансову
діяльності,
використання звітність в Україні», наказу
затверджених
асигнувань
та Міністерства фінансів України
роз’яснення
нормативних від 26.12.2011 № 1738 «Про
внесення змін до бюджетної
документів
класифікації»
ІІ.4. Засідання комітетів, рад, комісій облдержадміністрації
1 раз
1 Засідання Регіональної експертної На виконання Закону України
у квартал
ради
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності»
1 раз
Регіональної
ради На виконання Закону України
2 Засідання
у півріччя
місцеві
державні
стейкхолдерів
професійно- «Про
адміністрації»
технічної освіти

Сакрієр О.Л.
Бурченко Л.І.
Курик Т.М.
Ягнич Г.Д.

Періус Н.В.
Гринчук М.В.
Снятинська В.В.

Палійчук О.М.
Бурченко Л.І.
Микитюк С.М.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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3

4

5

Виїзні засідання ЧОПМПК в
районах/містах області:
· м.Новодністровськ,
Новоселицький, Герцаївський,
Хотинський р-ни;
· Глибоцький,
Заставнівський,
Вижницький, Сокирянський рни;
· Кіцманський, Сторожинецький,
Кельменецький,
Путильський
р-ни.
Засідання комісії з атестації
керівних кадрів ПТНЗ області

Засідання
кадрової
комісії
Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної
адміністрації з питань діяльності
керівників ПТНЗ області

На виконання наказу управлінь
освіти і науки та охорони здоров’я
облдержадміністрації від
08.07.2003 р. №353/275 «Про
комплектування спеціальних
шкіл-інтернатів та організацію
виїзних засідань ЧОПМПК».

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.
Лютий
Березень
Квітень

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Квітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Травень
Червень
Жовтень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Курик Т.М.
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6

7

8

9

1.

СерпеньПалійчук О.М.
Засідання комісії щодо надання з На виконання розпорядження
вересень
Сакрієр О.Л.
від
обласного бюджету пільгових облдержадміністрації
Павлюк М.Д.
№
366-р
«Про
кредитів для здобуття вищої освіти 02.08.2004
затвердження Положення про
надання з обласного бюджету
пільгових
довгострокових
кредитів для здобуття вищої
освіти»
Жовтень
Сакрієр О.Л.
Засідання Ради директорів ВНЗ І-ІІ На виконання Указу Президента
Павлюк М.Д.
рівнів акредитації
України від 30.09.2010 №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
Засідання координаційної ради з На виконання розпорядження
Упродовж
Сакрієр О.Л.
року
Павлюк М.Д.
питань інноваційного розвитку обласної державної адміністрації
Потяк Н.М.
від 22.03.2013 № 160-р
Чернівецької області
Засідання координаційної ради по На виконання доручення Кабінету Упродовж
Сакрієр О.Л.
року
Павлюк М.Д.
боротьбі з порушеннями прав Міністрів України від 19.11.2012
Потяк Н.М.
№ 38220/7/1-12, розпорядження
інтелектуальної власності
ОДА від 26.03.2013 № 173-р
ІІІ. Організаційні заходи: комплексні, тематичні перевірки, семінари-практикуми, конференції, пресконференції, брифінги, інші заходи
ІІІ.1. Комплексні, тематичні перевірки
Вивчення стану та перспективи На виконання законів України
СіченьПалійчук О.М.
розвитку позашкільної освіти в «Про освіту», «Про позашкільну
лютий
Сакрієр О.Л.
Мимко К.А.
області
освіту»
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2.

3.

4.

5.

Вивчення
стану
виконання
рекомендацій, наданих під час
проведення
атестаційної
експертизи комунальної обласної
спеціалізованої школи-інтернату
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленого
вивчення
окремих
предметів
«Багатопрофільний
ліцей
для
обдарованих дітей»

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту», наказу ДОН
ОДА від 05.05.2016 № 236 «Про
підсумки
проведення
атестаційної
експертизи
комунальної
обласної
спеціалізованої школи-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленого
вивчення окремих предметів
«Багатопрофільний ліцей для
обдарованих дітей»
Перевірка
стану
організації На виконання Закону України
харчування у навчальних закладах «Про освіту»
області
Вивчення стану управлінської На виконання законів України
діяльності адміністрацій ДНЗ, «Про освіту», «Про дошкільну
НВК області щодо виконання освіту», наказу МОНУ від
№1059
«Про
законодавчих та нормативних 01.10.2012
затвердження
Примірної
документів
інструкції з діловодства у ДНЗ»
Вивчення організації проведення На виконання Закону України
професійно-технічну
державних
кваліфікаційних «Про
атестацій у ПТНЗ області за освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
2016/2017 навчальний рік
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Січень

Січеньлютий
Січеньлютий

Січеньлютий,
травеньчервень

Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Гринюк О.І.

Періус Н.В.
Прінько С.І.
Балацький П.І.
Шпанюк О.Ю.

Бурченко Л.І.
Курик Т.М.
Ягнич Г.Д.
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6.

Вивчення стану роботи щодо
організації
інклюзивної
та
індивідуальної форм навчання в
ЗНЗ області

7.

Вивчення
стану
організації
вечірньої форми навчання

8.

Атестаційна
експертиза
загальноосвітньої
підготовки
Вищого професійного училища
№24 м. Заставна

9.

Атестаційна
експертиза
Молодійської
міжшкільної
навчальної
майстерні
з
професійної підготовки
учнів
автосправі

На виконання Положення про
індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах затвердженого наказом
МОНУ від 12.01.2016р. № 8 та
Порядку
організації
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах затвердженого наказом
МОНУ від 15.08.2011 № 872
На виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»,
наказу МОНУ від 21.09.2011
№1093 «Про внесення змін до
Положення про вечірню (змінну)
школу»
На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»

Лютий

Гринюк О.І.
Білянін Г.І.
Ісанчук Н.В.

Лютий

Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Унгурян М.О.

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.
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На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Березень

атестаційна На виконання наказу ДОН ОДА
11. Комплексна
експертиза Вищого професійного від 21.03.2016 № 138 «Про
училища №3 м. Чернівці
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
атестаційна На виконання наказу ДОН ОДА
12. Комплексна
експертиза
Іванківецького від 21.03.2016 № 138 «Про
перспективного
міжшкільного
навчально- затвердження
плану-графіку
проведення
виробничого комбінату
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
13. Вивчення стану злочинності й На виконання Указу Президента
правопорушень серед учнівської і України
від
30.09.2010
студентської молоді області у № 926/2010 «Про заходи щодо
2016/2017 н. р.
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Березень

перевірка
стану
10. Комплексна
виконання
Кельменецькою
райдержадміністрацією,
управлінням освіти делегованих
повноважень органів виконавчої
влади в галузі освіти

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Гринюк О.І
Мимко К.А
Білянін Г.І.
Прінько С.І.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Березеньквітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Бурченко Л.І.
Павлюк М.Д.
Мимко К.А
Білянін Г.І.
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стану
організації
14. Вивчення
виробничої
практики
та
працевлаштування
випускників
професійно-технічних навчальних
закладів області
стану
виконання
15. Перевірка
рішення колегії Департаменту
«Про вивчення стану діяльності
місцевого
органу
управління
освітою,
методичної
служби
Сторожинецького району щодо
забезпечення
якості
освітніх
послуг у навчальних закладах»
стану
організації
16. Перевірка
дистанційної та екстернатної форм
навчання

На виконання законів України
«Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту»

На виконання рішення колегії
Департаменту «Про вивчення
стану діяльності місцевого органу
управління освітою, методичної
служби Сторожинецького району
щодо
забезпечення
якості
освітніх послуг у навчальних
закладах»
На виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»,
наказів МОНУ від 19.05.2008
№431
«Про
затвердження
Положення про екстернат у
загальноосвітніх
навчальних
закладах», від 25.04.2013 №466
«Про затвердження Положення
про дистанційне навчаннях»
17. Всеукраїнський моніторинг якості На виконання законів України
освіти у 4-х класах
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту»

Березеньквітень

Палійчук О.М.
Бурченко Л.І.

Квітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Остафій О. Р.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.

Квітень

Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Унгурян М.О.

Квітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Білянін Г.І.
Прінько С.І.
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18. Державна атестація комунального На виконання наказу МОНУ від
№67
«Про
обласного
позашкільного 30.01.2015
оздоровчого закладу «Буковинка» затвердження Порядку державної
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»
19. Державна атестація позашкільного На виконання наказу МОНУ від
№67
«Про
оздоровчо-виховного
закладу 30.01.2015
затвердження Порядку державної
«Лунка»
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»
атестаційна На виконання наказу ДОН ОДА
20. Комплексна
експертиза
Сторожинецького від 21.03.2016 №138 «Про
перспективного
комбінату трудового навчання і затвердження
плану-графіку
проведення
технічної творчості молоді
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
рівнів
навчальних На виконання наказу МОНУ від
21. Вивчення
№1436
«Про
досягнень
учнів
4-8
класів 31.12.2015
Плану заходів
спеціальних
загальноосвітніх затвердження
щодо забезпечення права на
шкіл-інтернатів:
-Хотинська
спеціальна освіту дітей з особливими
потребами
в
загальноосвітня
школа-інтернат освітніми
загальноосвітньому просторі» та
№ 2;
-Чернівецька
спеціальна наказу Департаменту освіти і
загальноосвітня
школа-інтернат науки ОДА від 22.02.2016 № 26
№ 2;
-Карапчівська
спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат

Квітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Бурченко Л.І.
Мимко К.А

Квітень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Бурченко Л.І.
Мимко К.А

Квітень

Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Квітень

Гринюк О.І.
Білянін Г.І.
Ісанчук Н.В.
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стану
організації
22. Вивчення
фізкультурно-оздоровчої роботи у
дошкільних навчальних закладах
області
експертиза
23. Атестаційна
професійної
підготовки
Сокирянського
навчального
центру № 67 при кримінальновиконавчій установі закритого
типу
стану
підготовки
24. Вивчення
приймальних
комісій
вищих
навчальних
закладів
до
проведення вступної кампанії у
2017 році
стану
діяльності
25. Вивчення
Обласної
психолого-медикопедагогічної консультації

На
виконання
вимог
інструктивно-методичного листа
МОНУ від 02.09.2016 №1/9-456

Квітеньтравень

Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Шпанюк О.Ю.

На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 № 138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
На виконання наказу МОНУ від
15.10.2016
№
1172
«Про
затвердження Умов прийому до
ВНЗ України у 2017 році»,
створення рівних умов громадян
до здобуття вищої освіти
На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту», наказу МОНУ
від 07.07.2004 №569/38 «Про
затвердження Положення про
центральну та республіканську
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
психолого-медико-педагогічні
консультації»
зі
змінами
внесеними наказом МОНМСУ від
23.06.2011 №623/61

Травеньчервень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Травеньчервень

Павлюк М.Д.

Червень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Гринюк О.І.
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дотримання
вимог
26. Перевірка
Санітарного
регламенту
для
дошкільних навчальних закладів
щодо розпорядку дня і навчання,
організації
життєдіяльності,
рухової активності дітей у ДНЗ
області
27. Перевірка готовності закладів
освіти обласного підпорядкування
та професійно-технічної освіти до
роботи в новому 2017/2018
навчальному році та в осінньозимовий період
стану
готовності
28. Вивчення
спортивної
бази
до
нового
2017/2018 навчального року та
проходження медичного огляду
учнями ПТНЗ області
29. Державна атестація Комунального
закладу «Чернівецький обласний
центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді»

На виконання наказу МОНУ від
24.03.2016
№234
«Про
затвердження
Санітарного
регламенту
для
дошкільних
навчальних закладів»

Липень серпень

Ісопенко І.Ю.
Остафій О.Р.
Шпанюк О.Ю.
Біляні Г.І.

На виконання Закону України
«Про освіту», указів Президента
України від 30.09.10 № 926 «Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні», від 25.09.08 №857 «Про
забезпечення розвитку вищої
освіти в Україні»
На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
На виконання наказу МОНУ від
30.01.2015
№67
«Про
затвердження Порядку державної
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»

Серпеньвересень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Періус Н.В.
Прінько С.І.
Павлюк М.Д.
Бурченко Л.І.
Стінський Ю.Ю.

Вересеньжовтень

Палійчук О.М.
Жукотинський
К.К.

Жовтень

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Мимко К.А.
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експертиза
30. Атестаційна
загальноосвітньої
підготовки
ДПТНЗ
«Чернівецький
професійний ліцей залізничного
транспорту»

стану
ведення
31. Вивчення
навчально-плануючої документації
з питань організації навчальновиробничого процесу в ПТНЗ

умов
проживання
32. Вивчення
студентської
молоді
у
студентських гуртожитках ВНЗ
досвіду
роботи
33. Узагальнення
Чернівецької міської ПМПК

стану
34. Вивчення
логопедичних пунктів
області

роботи
та груп

На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації
від
23.06.2011 № 623/61
На виконання Положення про
логопедичні пункти системи
освіти затвердженого наказом
МОНУ від 13.05.1993 №135

Жовтень

Ісопенко І.Ю.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
Микитюк С.М.

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Жовтеньлистопад

Павлюк М.Д.

Жовтень

Ісанчук Н.В.

Жовтеньлистопад

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.
Білянін Г.І
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стану
роботи
та На виконання Указу Президента
35. Вивчення
перспектив
розвитку
дитячо- України
від
30.09.2010
юнацьких спортивних шкіл області №926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
перевірка
стану На виконання законів України
36. Комплексна
виконання
Хотинською «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про місцеве
райдержадміністрацією,
управлінням освіти делегованих самоврядування в Україні»
повноважень органів виконавчої
влади в галузі освіти

Жовтеньлистопад

Жукотинський
К.К.

Жовтеньлистопад

На виконання рішення колегії
Департаменту «Про вивчення
стану діяльності місцевого органу
управління освітою, методичної
служби Вижницького району
щодо
забезпечення
якості
освітніх послуг у навчальних
закладах»
На виконання Закону України
«Про освіту»

Листопад

Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Остафій О.Р.
Мимко К.А.
Білянін Г.І.
Прінько С.І.
Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
Сакрієр О.Л.
Шпанюк О.Ю.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.

стану
виконання
37. Перевірка
рішення колегії Департаменту
«Про вивчення стану діяльності
місцевого
органу
управління
освітою,
методичної
служби
Вижницького
району
щодо
забезпечення
якості
освітніх
послуг у навчальних закладах»
38. Моніторинг якості знань учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів з базових дисциплін
39. Моніторинг стану травматизму у
навчальних закладах області
40. Перевірка правильності ведення
бухгалтерського
обліку
у
підвідомчих установах

На виконання Закону України
«Про освіту»
На виконання Закону України від
16.07.1999 № 996-ХІУ «Про
бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні»
організації На виконання Закону України
41. Моніторинг
статистичної
звітності,
що «Про освіту»
подається закладами освіти області

Прінько С.І.
Вовк А.М.
Якименко Л.В.
Щокварталу
Прінько С.І.
Щербанович С.М.
Щокварталу
Гринчук М.В.
Михайлюк Г.І.
Листопадгрудень

Упродовж
року

Прінько С.І.
Вовк А.М.
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Прінько С.І.
фінансово- На виконання Указу Президента
42. Моніторинг
Руссу Л.Ф.
Упродовж
від
30.09.2010
господарської
діяльності
у України
Скрипник А.А.
року
№926/2010 «Про заходи щодо
закладах освіти області
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
Немеш В.В.
закладів
освіти З метою реалізації положень Упродовж
43. Перевірка
року
Тирончук В.В.
обласного
підпорядкування
з Стратегії державної кадрової
політики на 2012-2020 роки,
кадрових питань та діловодства
схваленої Указом Президента
України від 01.02.2012 № 45
Упродовж
Палійчук О.М.
44. Моніторинг організації навчально- На виконання Закону України
року
Ісопенко І.Ю.
виховного процесу щодо якості «Про освіту»
Гринюк О.І.
надання освітніх послуг у закладах
інтернатного типу
ІІІ.2. Семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи
Січень
Білянін Г.І.
виконання
регіональної
методистів На
1. Конференція
Квітень Є.Д.
РМК/ММК,
ОТГ,
учителів програми «Підвищення якості
Німіжан Г.Д.
української мови і літератури навчання учнів загальноосвітніх
області
з
проблеми навчальних закладів Чернівецької
«Модернізація змісту, форм і області на 2013-2018 роки»
методів роботи щодо викладання
шкільних курсів української
мови і літератури (інваріантна та
варіативна складові навчального
плану)».
Січень
Богачик Т.С.
2. Педагогічні читання «Степан На виконання Указу Президента
Старовойт П.С.
Бандера – герой нації»
України від 13.10.2015 № 580
Мінченко Т.А.
«Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки»
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3. Обласний вернісаж учнівських На виконання Концепції Нової
бізнес-ідей «Стартап юніор»
української школи

Січень

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
професійно-технічну
освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань
професійно-технічної
освіти»

Лютий

На виконання наказів МОНУ від
30.12.2008
№
1218
«Про
проведення
дослідноекспериментальної роботи», від
28.09.2009. № 898, від 04.10.2010,
№ 925, від 10.07.2012 № 797 «Про
продовження
впровадження
науково-педагогічного
проекту
«Інтелект України» в практику
роботи
загальноосвітніх
навчальних закладів України»

Лютий

семінар-нарада
4. Обласний
бібліотекарів ПТНЗ з проблеми:
«Інтеграція
бібліотеки
професійно-технічного
навчального
закладу
у
віртуальний простір як складова
успіху книгозбірень для роботи з
молодим читачем» (на базі
Чернівецької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
імені
Михайла
Івасюка)
семінар
у
5. Міжрегіональний
рамках
проекту
«Інтелект
України» з проблеми «Салон
професійних
фрагментів
діяльності у проектних класах
«Інтелект України» на базі
опорного закладу Кельменецький
ліцей (спільно із Тернопільським
обласним ІППО)

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.
Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Одинак М.М.
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для
керівників
6. Семінар
учнівських
лісництв
та
керівників гуртків дендрологолісівничого напрямку «Розвиток
творчих здібностей вихованців
засобами
експериментальнодослідницької роботи»
7. Обласний семінар-тренінг для
вчителів екології «Перспективи
розвитку екологічної освіти в
умовах
інформаційного
суспільства» у рамках співпраці з
Інститутом біології, хімії та
біоресурсів
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича
8. Семінар-нарада для педагогів
базових
дошкільних,
загальноосвітніх
закладів
області, які впроваджують в
практику роботи інтегрований
курс «Культура добросусідства»
9. Семінар методистів суспільногуманітарних
дисциплін
РМК/ММК/ОТГ з проблеми
«Використання
навчальнометодичної та матеріальної бази
кабінетів суспільно-гуманітарних
дисциплін
для
формування
предметних
і
життєвих
компетентностей учнів» на базі
Заставнівського району

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Лютий

Головченко
Л.Ю.

На виконання законів України
«Про освіту», «Про середню
загальну
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
На виконання наказу ДОН ОДА
від 18.05.2015 № 255 «Про
організацію роботи з адаптації,
апробації та впровадження курсу
«Культура добросусідства» в
Чернівецькій області»
На
виконання
регіональної
програми «Підвищення якості
навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Чернівецької
області на 2013-2018 роки»

Березень

Білянін Г.І.
Скрипська Г.В.
Тіміш Р.Я.

Березень

Білянін Г.І.
Одинак М.М.,
Савчук О.С.,
Унгурян І.К.

Березень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Квітень Є.Д.
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10. Науково-практична конференція
«Студентське самоврядування та
його
роль
у
формуванні
гуманістичних цінностей»
для
методистів
11. Семінар
РМК/ММК/ОТГ,
керівників
методичних об’єднань учителів
Захисту Вітчизни з проблеми
«Формування
і
розвиток
мотивації
старшокласників,
спрямованої на
службу у
Збройних Силах України» на базі
навчальних закладів м. Чернівці
12. Семінар-практикум педагогічних
працівників, відповідальних за
інформаційно-технічний
супровід функціонування сайтів
ПТНЗ області з проблеми: «Webсайт
професійно-технічного
навчального
закладу
як
інструмент вирішення освітніх,
маркетингових,
іміджових
проблем» (на базі інженернотехнічного факультету ЧНУ
імені Юрія Федьковича)
13. Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків вокального та
оркестрового
жанрів
«Формування патріотизму як
особистісного ресурсу дитини
засобами музичного мистецтва»

На виконання Закону України
«Про вищу освіту»

Березень

Павлюк М.Д.

На
виконання
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді від
16.06.2015 року

Березень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.
Коноплянко
Ю.Б.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Указу Президента
України від 25.02.2013 №344/2013
«Про
національну
стратегію
розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»

Березень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.
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14. Семінар-практикум викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з професії «електрогазозварник»
ПТНЗ області з проблеми:
«Впровадження
нових
педагогічних і технологічних
досягнень як засіб забезпечення
якісної
підготовки
кваліфікованих робітників з
професії «електрогазозварник»»
(на базі ДПТНЗ «Чернівецький
професійний ліцей залізничного
транспорту»)
для
15. Семінар-практикум
методистів
інформатики
та
вчителів,
що
викладають
інформатику в 2-4 класах
«Науково-практичні
засади
впровадження
тренінгових
занять під час вивчення курсу
«Інформатика» у початкових
класах»
на базі ЗНЗ м.
Новодністровськ

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№
419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання наказу ДОН від
03.04.2014
№
72
«Про
проведення
дослідно
експериментальної роботи на базі
Новодністровської ЗОШ І ступеня
Чернівецької області», відповідно
до плану роботи дослідноекспериментального майданчика
«Реалізація
завдань
курсу
«Сходинки
до
інформатики»
через
систему
тренінгових
занять»

Березень

Білянін Г.І.
Руда Г.В.
Жук І.В.
Скрипська Г.В.
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16. Засідання обласної Експертної
комісії
науково-методичного
центру практичної психології та
соціальної роботи з експертизи
психологічного та соціологічного
інструментарію
для
використання
в
роботі
працівника
психологічної
служби

17. Семінар-практикум заступників
директорів з виховної роботи
ПТНЗ області з проблеми:
«Формування
духовності
–
ціннісний аспект особистості
майбутнього
кваліфікованого
робітника»
(на базі ДПТНЗ «Чернівецький
професійний
ліцей
сфери
послуг»)

На виконання Положення про
експертизу
психологічного
і
соціологічного
інструментарію,
що застосовується в навчальних
закладах затвердженого наказом
МОНУ від 20.04.2001 №330,
наказу МОНУ від 30.12.2010 №
1313
«Про
виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 22.11. 2010
№ 2140» (п.8. Забезпечення
проведення
психологічної
експертизи
інформаційних
матеріалів для учнів та студентів з
питань щодо протидії поширенню
наркоманії,
боротьби
з
незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та
прекурсорів)
Відповідно
до
Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки, затвердженої
Указом Президента України від
13.10.2015 №580/2015

Березеньжовтень

Білянін Г.І.
Романовська Д.Д.
Кирилецька Л.В.

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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18. Міжнародна науково-практична
конференція
«Розвиток
прикордонних регіонів у системі
транскордонного
співробітництва»
19. Семінар для директорів та
заступників
директорів
з
навчально-виховної роботи шкілінтернатів із проблеми: «Роль
шкільного
центру
корекції,
дозвілля та праці в навчальновиховному процесі спеціальних
шкіл-інтернатів»
(на
базі
Хотинської спеціальної школиінтернату №1)
20. Семінар начальників відділів
(управлінь) освіти, завідувачів
РМК/ММК, відповідальних за
освіту ОТГ, голів профспілкових
комітетів відділів освіти з
проблеми
«Організація
виховного простору системи
освіти Кіцманського району в
умовах формування Концепції
нової української школи» (на базі
відділу освіти Кіцманської РДА
та ЗНЗ району)

На виконання Закону України
«Про вищу освіту»

Квітень

Павлюк М.Д.

На виконання наказу МОНУ від
01.10.2012 р. №1063 «Про
затвердження Плану заходів щодо
виконання завдань Державної
цільової програми на період до
2020 року, Плану заходів, щодо
забезпечення права на освіту
дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі дітейінвалідів»
На виконання наказу МОНУ від
16.06.2015
№
641
«Про
затвердження
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів
щодо
реалізації
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного
виховання у ЗНЗ,рішення колегії
ДОН від 15.04.2016 №1/2 «Про
затвердження Стратегії виховання
особистості в системі освіти
Чернівецької
області
20162021рр.»

Квітень

Богачик Т.С.
Одинак М.М.
Волошин С.З.

Квітень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.
Осовська О.П.
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Відповідно до листа МОНУ від
09.06.2015 № 1/9-284 «Про
навчальну програму та спецкурс
для
підвищення
кваліфікації
практичних
психологів
і
соціальних педагогів з проблеми
«Навички
кризового
консультування
та
розвиток
психосоціальної стійкості
до
стресу у дітей»
виконання
Концепції
стіл
для На
22. Вебінар-круглий
методистів
РМК/ММК/ОТГ, національно-патріотичного
викладачів Захисту Вітчизни виховання дітей та молоді
ПТНЗ, ВНЗ з проблеми «Стан
впровадження
військовопатріотичної виховної системи
«Джура» у навчальних закладах
області»
23. Семінар-практикум викладачів На виконання Закону України
професійно-технічну
спеціальних
дисциплін
та «Про
майстрів виробничого навчання з освіту», наказу МОНУ від
№
419
«Про
професійної
підготовки 30.05.2006
кваліфікованих
робітників затвердження Положення про
швейного
виробництва
з організацію навчально-виховного
професії:
«Підвищення процесу у ПТНЗ»
пізнавальної активності учнів
шляхом
впровадження
інноваційних засобів навчання на
уроках
теоретичного
та
виробничого навчання» (на базі
Вищого професійного училища
№3 м. Чернівці)
21. Навчальний семінар-тренінг для
методистів РМК/ММК/ОТГ, які
відповідають за психологічну
службу «Навички кризового
консультування та розвиток
психосоціальної стійкості до
стресу у дітей»

Квітень

Білянін Г.І.
Романовська
Д.Д.
Кирилецька Л.В.

Квітень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.
Коноплянко
Ю.Б.

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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для
методистів
24. Семінар
РМК/ММК/ОТГ,
керівників
методичних об’єднань учителів
математики та фізики «Нова
стратегія
розвитку
фізикоматематичної освіти, оригінальні
методичні підходи, актуальні
питання співпраці» (на базі ЗНЗ
Сторожинецького району)
25. Круглий стіл «Актуальні питання
наукового супроводу навчальновиховного процесу в початковій
школі»

26. Обласний семінар - практикум
заступників директорів з НВР
позашкільних
навчальних
закладів
«Виховна
система
позашкільного
навчального
закладу: традиції та інновації»
27. Семінар-практикум
«Формування
навичок
екологічно безпечної поведінки в
повсякденному
житті»
для
керівників
гуртків
екологонатуралістичного профілю

На виконання Законів України
«Про освіту», «Про середню
загальну
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Квітень

Білянін Г.І.
Андрух А.П.
Біляніна О.Я.

На виконання Законів України
«Про освіту», «Про середню
загальну
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту», наказу
МОНУ від 16.06.2015 № 641 «Про
затвердження
концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Квітень

Білянін Г.І.
Руда Г.В.
Одинак М.М.

Квітень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Квітень

Головченко
Л.Ю.
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семінар
старших
28. Обласний
майстрів професійно-технічних
навчальних закладів з проблеми:
«Осучаснення форм і методів
роботи старшого майстра з
питань організації навчальновиробничого процесу в ПТНЗ»
(на базі Сокирянського вищого
професійного училища)
29. Регіональний конкурс учнівських
дослідницьких
робіт
«Український
вимір
європейської інтеграції»
викладачів
30. Семінар-тренінг
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
туристичної галузі з проблеми:
«Використання
інноваційних
методів і форм навчання під час
теоретичного
і виробничого
навчання в рамках формування
компетенцій
фахівців
туристичної сфери» (на базі
Кінно-спортивного
клубу
«Буковинська Троя» с.Реваківці
Кіцманського району)

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На
виконання
регіональної
програми «Підвищення якості
навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Чернівецької
області на 2013-2018 роки»
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

БілянінГ.І.
Богачик Т.С.
Сахновський
О.Є.

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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31. Семінар-нарада постійнодіючої
секції
голів
обласних
методичних
об’єднань
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання
з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників ПТНЗ
області з проблеми: «Інноваційні
педагогічні
та
виробничі
технології
у
навчальновиховному процесі професійнотехнічного навчального закладу»
(на
базі
Кельменецького
професійного ліцею)
32. VІ Буковинський фестиваль
науки
33. Літня педагогічна школа для
учасників
проекту
«Етноекологічні особливості та
дослідження екологічного стану
Буковини»

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про вищу освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Травень

Павлюк М.Д.

Червень

Головченко
Л.Ю.
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34. Інструктивно-методичні наради- На виконання Законів України
семінари завідувачів РМК/ММК, «Про освіту», «Про загальну
методистів РМК/ММК, НМЦ середню освіту»
ПТО, відповідальних працівників
ОТГ, керівників методичних
об’єднань
вчителів
базових
дисциплін, керівників гуртків,
бібліотекарів, відповідальних за
психологічну службу, виховну
роботу
щодо
організації
навчально-виховного процесу в
2017/2018 н. р.

Серпень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Вересень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Вересень

Головченко
Л.Ю.

семінар
постійно
35. Обласний
діючої
секції
методистів,
заступників
директорів
з
навчальної,
навчальнометодичної роботи ПТНЗ області
з проблеми: «Системний підхід
до
методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками
професійно-технічного
навчального закладу» (на базі
Чернівецького
вищого
професійного
училища
радіоелектроніки)
36. Майстер - клас «Екскурсійна
педагогіка в позашкільній та
позакласній роботі екологонатуралістичного напряму»
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з
37. Семінар-нарада
відповідальними працівниками
за
проведення
атестації
педагогічних
працівників
«Організаційно-методичні
аспекти атестації педагогічних
працівників у 2017/2018 н.р.»

На виконання Закону України
«Про
освіту»,
Типового
положення
про
атестацію
педагогічних працівників

Вересень

Білянін Г.І.
Бальон М.В.

38. Міжнародна науково-практична
конференція
«Кореляційна
оптика – 2017»
39. Обласний фестиваль творчих
ідей
педагогів
ДНЗ
«Калейдоскоп
навчальнометодичних
посібників»
(з
нагоди
відзначення
Всеукраїнського Дня дошкілля)
40. Обласний семінар для директорів
гімназій та ліцеїв з проблеми
«Практичні засади організації
управлінської
діяльності
у
становленні обдарованої дитини»
(на базі Кіцманської районної
гімназії)

На виконання Закону України
«Про вищу освіту»

Вересень

Павлюк М.Д.
.

На виконання Закону України
«Про дошкільну освіту», листа
МОНМСУ від 25.04.2012 № 1/9317
«Про
підготовку
та
проведення Всеукраїнського Дня
дошкілля»
На виконання Закону України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Положення про
порядок здійснення інноваційної
освітньої
діяльності»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Вересень

Шпанюк О.Ю.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Савчук О.С.

Жовтень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.
Дячук Л.М.

58

Всеукраїнська
науково41. V
практична
конференція
«Інноваційна
діяльність
та
дослідно-експериментальна
робота в сучасній освіті»
науково-педагогічна
42. Обласна
конференція вчителів/викладачів
історії, філософії, громадянської
освіти,
курсів
духовноморального
спрямування на
тему: «Реформація та її вплив на
хід світового
історичного
процесу
(до
500-річчя
Реформації)» на базі ІППОЧО
для
43. Семінар-практикум
методистів
РМК/ММК/ОТГ,
керівників методичних об’єднань
учителів географії з проблеми
«Науково-методичні засади та
практичні аспекти викладання
шкільного
курсу
географії
України»
(на
базі
ЗНЗ
Вижницького району)

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
інноваційну
діяльність»,
Положення
про
порядок
здійснення інноваційної освітньої
діяльності
На
виконання
регіональної
програми «Підвищення якості
навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Чернівецької
області на 2013-2018 роки»

На виконання законів України
«Про освіту», «Про середню
загальну
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Жовтень

Білянін Г.І.
Руда Г.В.

Жовтень

Білянін Г.І.
Руда Г.В.
Сахновський
О.Є.
Квітень Є.Д.

Жовтень

Білянін Г.І.
Скрипська Г.В.
Рибчинський
В.М
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44. Обласний семінар викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
електрорадіотехнічних професій
з
проблеми:
«Застосування
елементів новітніх виробничопедагогічних
технологій
у
навчально-виробничому процесі»
(на базі ДПТНЗ «Чернівецький
професійний
ліцей
автомобільного сервісу»)
45. Семінар-практикум викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників сфери
«Інформаційно-комунікативні
мережі»
ПТНЗ
області
з
проблеми: «Забезпечення якості
формування
професійних
компетенцій
учнів
через
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій
навчання» (на базі ДПТНЗ
«Чернівецький
професійний
машинобудівний ліцей»)

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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46. Семінар-практикум викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
громадського
харчування
«Актуальні проблеми співпраці з
роботодавцями як основний
пріоритет навчального закладу в
забезпеченні
ефективного
працевлаштування випускників»
(на базі Чернівецького вищого
комерційного училища)
47. Обласний семінар викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників з
професій сільськогосподарського
виробництва ПТНЗ з проблеми:
«Роль та місце соціального
партнерства у процесі підготовки
кваліфікованих робітників» (на
базі
Вищого
професійного
училища №24 м. Заставна)

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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для
48. Семінар-практикум
методистів
РМК/ММК/ОТГ,
керівників методичних об’єднань
учителів біології та екології з
проблеми «Біологічна освіта: від
творчого вчителя до успішного
випускника» (на базі ЗНЗ
Герцаївський району)
для
методистів
49. Семінар
РМК/ММК, які відповідають за
роботу з обдарованою молоддю
50. Семінар постійно діючої секції
голів
обласних
методичних
об’єднань
викладачів
загальноосвітніх
дисциплін
ПТНЗ області з проблеми:
«Якість фахового зростання як
фактор особистісного розвитку
педагога» (на базі Вищого
професійного
художнього
училища №5 м. Чернівці)
51. Семінар завідувачів РМК/ММК,
відповідальних за освіту в ОТГ з
проблеми
«Методичне
забезпечення професійного росту
педагогів району в умовах
реформування сучасної школи»
(на
базі
РМЦ
та
ЗНЗ
Глибоцького району)

Жовтень

Білянін Г.І.
Скрипська Г.В.
Тіміш Р.Я.

Листопад

Тріска М.К.

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
позашкільну
освіту»,
«Про
професійно-технічну
освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань
професійно-технічної
освіти»

Листопад

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Листопад

Білянін Г.І
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.
Артименко Г.І.

На виконання законів України
«Про освіту», «Про середню
загальну
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
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52. Семінар для викладачів ПТНЗ
предмета «Захист Вітчизни» з
проблеми
«Формування
і
розвиток
мотивації
старшокласників, спрямованої на
службу у Збройних Силах
України» (на базі ДПТНЗ
«Чернівецький
професійний
будівельний ліцей»)
53. Обласний семінар для методистів
РМК/ММК/ОТГ,які відповідають
за
українознавство,
голів
методичних
об’єднань
з
проблеми
«Роль
визначних
особистостей – митців, діячів
науки і культури у процесі
формування
національної
свідомості учнівської молоді» (на
базі РМК та ЗНЗ Заставнівського
району)
54. Обласний семінар-практикум для
керівників
гуртків
хореографічного
жанру
«Естетична
спрямованість
розвитку особистості засобами
народного
хореографічного
мистецтва»

На
виконання
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

Листопад

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.
Коноплянко
Ю.Б.

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
Указу
Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні»

Листопад

Білянін Г.І.
Старовойт П.С.
Мінченко Т.А.

На виконання Указу Президента
України
№344/2013
«Про
національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021
року»

Листопад

Касьянчук Л.В.

63

обласного
55. Засідання
методичного
об’єднання
заступників
директорів
з
виховної роботи ВНЗ І-ІІ р.а.

56. Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків декоративноужиткового та образотворчого
мистецтва
«Соціальнопедагогічна
діяльність
позашкільного
навчального
закладу як джерело формування
компетентної
та
конкурентноспроможної
особистості»
57. Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків фольклорного
жанру «Ефективне використання
національних традицій в процесі
формування
патріотичної
свідомості особистості»
майстерня
із
58. Творча
завідувачами районних/міських
ПМПК
«Системний
кваліфікований
психологомедико-педагогічний
супровід
дітей з особливими освітніми
потребами»

На виконання указів Президента
України від 30.09.10 № 926 «Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в
Україні», від 25.09.08 №857 «Про
забезпечення дальшого розвитку
вищої освіти в Україні»
На виконання Указу Президента
України від 25.06.2013 №344/2013
«Про
національну
стратегію
розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»

Листопад

Павлюк М.Д.

Листопад

Касьянчук Л.В.

На виконання Указу Президента
України від 25.06.2013 №344/2013
«Про
національну
стратегію
розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»

Листопад

Касьянчук Л.В.

На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації,
затвердженого наказом МОНУ
від 23.06.2011 р. №623/61

Листопад

Ісанчук Н.В.
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Листопад

Плешко П.Д.

Грудень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш С.М.

На виконання Закону України
Грудень
«Про позашкільну освіту»
ІІІ.3. Культурно-масові заходи
І квартал
етап
Всеукраїнських На виконання Указу Президента
1. ІІІ
учнівських олімпіад із базових України
від
30.09.2010
дисциплін
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
Січень
конкурс
з На виконання Закону України
2. Обласний
«Про позашкільну освіту»
радіоелектронного
конструювання серед учнівської
молоді
Січень
обласного
конкурсу На виконання Закону України
3. Фінал
науково-дослідницьких
робіт «Про позашкільну освіту».
школярів «Мирний космос»

Тріска М.К.

семінар-практикум
59. Обласний
керівників технічних гуртків
«Система
професійного
та
військово-патріотичного
виховання у гуртках технічного
спрямування»
60. Обласний семінар для методистів
РМК/ММК/ОТГ та керівників
районних/міських
методичних
об’єднань вчителів іноземних
мов «Професійні компетенції
вчителя ХХІ століття» (на базі
ЗНЗ Сторожинецького району)
61. Засідання Президії БМАНУМ

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту», наказу
МОНУ від 16.06.2015 №641 «Про
затвердження
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»
На виконання наказу ДОН від
22.04.2016
№
209
«Про
затвердження
плану
заходів,
спрямованих
на
активізацію
вивчення
громадянами
англійської мови, на період до
2020 року»

Ісопенко І.Ю.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Плешко П.Д.

Плешко П.Д.
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4. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу На виконання Указу Президента
«Учитель року – 2017»
України
від
29.06.1995
№
4879/1995
«Про
Всеукраїнський
конкурс
«Учитель року»
5. VІІ Всеукраїнська олімпіада з На виконання Закону України
української мови серед студентів «Про вищу освіту»
ВНЗ І-ІІ р. а.
фестиваль-конкурс На виконання статті 8 Закону
6. Обласний
«Про
позашкільну
сучасного танцю «У ритмах ХХІ України
освіту»
та
Концепції
століття»
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
міжнародного На виконання Закону України
7. Обласний тур
позашкільну
освіту»,
конкурсу
«Традиції
народів «Про
України, Болгарії і Молдови щодо відповідно до листа НЕНЦУМ від
раціонального
використання, 07.10.2016 №186
збереження
та
відновлення
біорізноманіття»
комп`ютерних На виконання Закону України
8. Фестиваль
програм учнівської молоді
«Про позашкільну освіту»
виставка-конкурс На виконання Закону України
9. Обласна
української
декоративної «Про позашкільну освіту», наказу
творчості
МОНУ від 16.06.2015 р. № 641
«Про затвердження концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»

Лютий

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.

Лютий

Сакрієр О.І.
Павлюк М.Д.

Лютий

Касьянчук Л.В.

Лютий

Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

Лютий

Мимко К.А.
Плешко П.Д.
Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Лютий
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10. Обласна краєзнавча олімпіада
«Мій рідний край» для гуртківців
позашкільних
навчальних
закладів

Лютий

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

11.

Лютий

Тріска М.К.

Лютийберезень

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.

Лютийберезень

Білянін Г.І.
Мінченко Т.А.

Лютийтравень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.

Лютийквітень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.

12.

13.

14.

15.

На виконання Положення про
проведення обласної краєзнавчої
олімпіади
серед
гуртківців
позашкільних
навчальних
закладів затвердженого наказом
УОН ОДА від 04.01.2000 № 1
зареєстрованого в Чернівецькому
обласному управлінні юстиції від
06.01.2000 № 3/874
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу- На виконання Закону України
захисту науково-дослідницьких «Про позашкільну освіту»
робіт слухачів БМАНУМ у
2016/2017 н. р.
Обласний
огляд-конкурс
на На виконання Закону України
кращий заклад щодо дотримання «Про загальну середню освіту»
вимог охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Міжнародний
конкурс
з На виконання наказу ДОНМС
українознавства для учнів 8-11 ОДА від 09.10.2013 № 927 «Про
конкурсу
з
класів
загальноосвітніх проведення
українознавства»
навчальних закладів області
Обласна спартакіада школярів На виконання розпорядження
серед команд загальноосвітніх ОДА від 29.05.2002 № 318-р
«Про
обласну
програму
навчальних закладів
спартакіади школярів»
ХІІ Спортивні ігри серед учнів На виконання Указу Президента
професійно-технічних
України
від
30.09.2010
навчальних закладів
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
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обласна
Універсіада На виконання Указу Президента
16. ХІІІ
студентської молоді ВНЗ ІІІ-ІV України
від
30.09.2010
р.а.
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
спартакіада На виконання Указу Президента
17. Обласна
студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. України від 30.09.2010 р. №
926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти і Україні»
благодійний
18. Обласний
фестиваль-конкурс дитячої та
юнацької творчості «Звичайне
диво»
19. Обласні змагання з початкового
технічного моделювання
конкурс
юних
20. Обласний
винахідників та раціоналізаторів
конкурс
21. Обласний
експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник»

22.
Обласний збір юних лісівників

Лютийтравень

Жукотинський
К.К.

Лютий
травень

Жукотинський
К.К.

На виконання Закону України
«Про
охорону
дитинства»,
Конвенції ООН про права дитини

Березень

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
Відповідно до Положення про
проведення обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник», зареєстрованого в
Головному управлінні юстиції
ОДА від 14.03.2012 №54/0
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Березень

Ісопенко І.Ю.
Гринюк О.І.
Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.
Мимко К.А.
Плешко П.Д.
Мимко К.А.
Плешко П.Д.
Мимко К.А.
Головченко
Л. Ю.

Березень
Березень

Березень

Головченко
Л. Ю.
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23. IV етап Всеукраїнської учнівської На виконання наказу МОНУ від
олімпіади з хімії
13.01.2014
№
31
«Про
затвердження
графіків
проведення
IV
етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад на 2015–2019 роки»
огляд-конкурс
на На виконання Законів України
24. Обласний
кращу організацію роботи щодо «Про освіту», «Про професійноосвіту»,
Основних
поширення здорового способу технічну
життя «За здоровий спосіб орієнтирів виховання учнів 1-11
загальноосвітніх
життя» у професійно-технічних класів
навчальних
закладів,
навчальних закладах
затверджених наказом МОНМСУ
від 31.10.2011 №1243
фестиваль-конкурс На виконання статті 8 Закону
25. Обласний
«Про
позашкільну
дитячої та юнацької творчості України
та
Концепції
«Чисті роси» (номінація «Театр») освіту»
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
огляд-конкурс
на На виконання Закону України
26. Обласний
кращу
організацію
роботи «Про освіту»
харчоблоків
загальноосвітніх
навчальних
закладів
та
інтернатних установ
фестиваль-конкурс На виконання статті 8 Закону
27. Обласний
«Рідна пісня»
України
«Про
позашкільну
освіту»
та
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки

Березеньквітень

Ісопенко І.Ю.
Білянін Г.І.
Скрипська Г.В.
Чухненко П.С.

Березеньквітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Березеньквітень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

Березеньквітень

Прінько С.І.
Балацький П.І.

Квітень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.
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28. Чемпіонат області зі спортивного На виконання Положення про
України
зі
орієнтування серед учнівської Чемпіонат
спортивного орієнтування серед
молоді «Підсніжник»
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів,
затвердженого
наказом
МОНМСУ від 27.05.2013 № 591
29. Обласний етап дитячо-юнацької На виконання Положення про
дитячо-юнацьку
військово-патріотичної
гри всеукраїнську
гру
«Сокіл» («Джура») українського військово-патріотичну
«Сокіл»
(«Джура»)»,
козацтва
затвердженого
наказом
МОНМСУ від 13.06.2012 № 687
30. ХІV обласні змагання ІІ етапу На виконання Положення про
Чемпіонату України з водного Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму,
туризму серед учнівської молоді
затвердженого
наказом
МОНМСУ від 30.05.2012 № 642
Всеукраїнський
турнір На виконання плану проведення
31. Х
«Буковинське
сузір'я»
з масових заходів позашкільними
обласного
художньої гімнастики на честь установами
Чернівецької
першого космонавта незалежної підпорядкування
області
України Л.Каденюка
32. Участь переможців ІІ етапу у ІІІ На виконання Закону України
етапі Всеукраїнського конкурсу- «Про позашкільну освіту»
захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії
наук України у 2016/2017 н.р.
33. IV обласна учнівська науково- На виконання Закону України
практична
конференція «Про позашкільну освіту»
«Буковинський край очима юних
науковців»

Квітень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Квітень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Квітень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Квітень

Мимко К.А.
Литвинчук В.В.

Квітень

Тріска М.К.

Квітень

Тріска М.К.
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34. Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний
дім»
(учнівських
колективів
екологічної просвіти)

Квітень

Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

35.

Квітень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Квітеньтравень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Квітеньтравень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Квітеньтравень

Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

Квітеньтравень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

36.

37.
38.

39.

Відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс «Земля наш
спільний
дім»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України за № 864/21176
від 30.05.2012
Обласна конференція школярів На виконання Закону України
«Зоряний
шлях»
(до
Дня «Про позашкільну освіту»
космонавтики)
Обласна
виставка-конкурс На виконання Закону України
технічної творчості учнівської «Про позашкільну освіту»
молоді «Наш пошук і творчість
тобі, Україно!»
Обласна виставка-конкурс робіт На виконання Закону України
учнів молодшого шкільного віку «Про позашкільну освіту»
Обласна природоохоронна акція На виконання Закону України
«Буковині на згадку»
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
концепції
екологічної освіти Чернівецької
області
Обласна
виставка-конкурс На виконання статті 8 Закону
«Про
позашкільну
«Галерея мистецтв» (номінація України
освіту»
та
Концепції
«Декоративно-ужиткове
національно-патріотичного
мистецтво»)
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
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учнівсько-педагогічна На виконання Указу Президента
40. Обласна
акція «У вишиванках - до України від 13.10.2015 № 580
Європи»
«Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки та
Комплексної
програми
виховання особистості в системі
освіти Чернівецької області на
2017-2021 роки
41. Урочистості з нагоди відзначення На виконання Указу Президента
Дня науки
України від 14.02.1997 № 145/97
«Про День науки»
юнацький
42. Всеукраїнський
Відповідно до проекту плану
фестиваль
«В
об’єктиві
всеукраїнських і міжнародних
натураліста – 2017»
організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на
2017
навчальний
рік
за
основними
напрямами
позашкільної освіти» МОНУ,
Положення про Всеукраїнський
юнацький фестиваль «В об’єктиві
натураліста», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України за
від 17.09.2012 №1593/21905
«Випуск
43. Урочистості
Буковинської Малої академії наук
учнівської молоді – 2017»
44. Відкриті обласні змагання з
трасового автомоделювання серед
учнівської молоді

Травень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.
Мінченко Т.А.

Травень

Павлюк М.Д.
Потяк Н.М.

Травень

Мимко К.А.
Головченко
Л. Ю.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Травень

Тріска М.К.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Травень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.
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45. Відкриті обласні змагання з
картингу. Проведення та участь у
Всеукраїнських
змаганнях
з
картингу серед учнівської молоді
інтерактивний
46. Обласний
фотоконкурс «Моя Буковина!»

фестиваль-конкурс
47. Обласний
«Свято оркестрової музики»

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Травень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»,наказу
МОНУ від 16.06.2015 р. № 641
«Про затвердження концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»
На виконання статті 8 Закону
України
«Про
позашкільну
освіту»
та
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
На виконання Закону України
«Про
місцеві
державні
адміністрації»

Травень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Травень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

Травень

Палійчук О.М.
Немеш В.В.
Войтишена
Т.С.

Травень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

48. Зустріч з ветеранами Великої
Вітчизняної війни, які працювали
в Департаменті та обласних
позашкільних установах, з нагоди
річниці Перемоги
обласні
змагання
з На виконання наказу МОНМСУ
49. 61
пішохідного
туризму
серед від 30.05.2012 № 642 «Про
учнівської молоді (старша група) затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304

73

краєзнавчий
50. Обласний
учнівської молоді

Червень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

51.

Червень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Червень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Червень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Червень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

52.

53.

54.

зліт На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III
61 обласні змагання ІІ етапу На виконання наказу МОНМСУ
Чемпіонату
України
з від 30.05.2012 № 642 «Про
пішохідного
туризму
серед затвердження Положення про
учнівської
молоді
(молодша Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»,
група)
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
Обласні
змагання
з На виконання Закону України
авіамодельного
спорту «Про позашкільну освіту»
(вільнолітаючі моделі)
Тимчасовий
пересувний На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» від
туристсько-краєзнавчий
наметовий табір «Мандрівник 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
Буковини»
для
вихованців і доповненнями, внесеними від
позашкільних
навчальних 07.12.2000 № 2120-III
закладів Чернівецької області
ХІV
обласні
змагання
з На виконання наказу МОНМСУ
велосипедного туризму серед від 30.05.2012 № 642 «Про
затвердження Положення про
учнівської молоді
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
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На виконання плану проведення
масових заходів позашкільними
установами
обласного
підпорядкування
Чернівецької
області
56. Обласний етап турніру юних Відповідно до Положення про
географів
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом МОНМСУ від 22.09.2011
№ 1099, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.11.2011 № 1318/20056
вихованців На виконання Закону України
57. Оздоровлення
позашкільних
навчальних «Про позашкільну освіту»
закладів у літніх оздоровчих
таборах «Лунка» та «Буковинка»
58. Обласні ігри турніру юних Відповідно до Положення про
біологів та математиків Буковини Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом МОНМСУ від 22.09.2011
№ 1099
юнацький
55. Всеукраїнський
рейтинговий турнір з тенісу
«Буковинське літо» серед юнаків
і дівчат до 10, 12, 14 років

Червень

Мимко К.А.
Литвинчук В.В.

Червень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Скрипська Г.В.
Рибчинський
В.М.

Червень липень

Гринюк О.І.
Кулюк Р.Г.
Слюсарчук М.С.

Вересень

Богачик Т.С.
Скрипська Г.В.
Тіміш Р.Я.
Жук І.В.
Сумарюк М.І.
Біляніна О.Я.
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на
краще
59. Огляд-конкурс
утримання
та
зміцнення
матеріально-технічної
бази
підвідомчих
установ
освіти
області
60. Обласний рейд «Увага! Діти на
дорозі»
виставка-конкурс
61. Обласна
«Космічні фантазії»
заочний
конкурс
62. Обласний
науково-дослідницьких
робіт
«Мирний космос»
святкування
63. Організація
Всеукраїнського Дня дошкілля
64. Урочистості з нагоди
працівників освіти

Дня

На виконання Закону України
«Про освіту»

Вересень грудень

Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.

На виконання Закону України
«Про освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Вересень

Прінько С.І.

Вересень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.
Мимко К.А.
Плешко П.Д.

На виконання листа МОНУ від
25.04.2012 № 1/9-317 «Про
підготовку
та
проведення
Всеукраїнського Дня дошкілля»
На виконання Закону України
«Про
місцеві
державні
адміністрації»,
Регіональної
обласної програми «Вчитель» на
2013-2022 роки
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Вересень

65. Урочистості «Посвята в слухачі
БМАНУМ»
66. Обласний відкритий фото-, відеофестиваль
«Осінні
барви
Буковини»
67. Кубок Чернівецької області з На виконання Закону України
автомодельного спорту (трасові «Про позашкільну освіту»
моделі) «Осінні перегони»

Вересень

Вересеньжовтень

Шпанюк О.Ю.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Савчук О.С.
Палійчук О.М.
Білянін Г.І.
Немеш В.В.
Войтишена Т.С.

Жовтень

Тріска М.К.

Жовтень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Жовтень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

76

68. Обласний етап турніру
хіміків та фізиків

юних Відповідно до Положення про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом МОНМСУ від 22.09.2011
№ 1099, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.11.2011 № 1318/20056
69. Обласний збір юних аграрників, Відповідно до Положення про
садівників, зоологів-тваринників, проведення обласного збору
юних аграрників, садівників,
квітникарів-дизайнерів
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів,
зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції ОДА від
10.10.2011 № 63/2311
70. Обласний конкурс «Байт» на На виконання Закону України
кращу комп'ютерну програму «Про позашкільну освіту»
серед учнів загальноосвітніх та
позашкільних
навчальних
закладів віком до 14 років
фестиваль На виконання Закону України
71. Туристський
працівників освіти Чернівецької «Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
області
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III

Жовтень

БілянінГ.І.
Скрипська Г.В.
Чухненко П.С.
Андрух А.П.
.

Жовтень

Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

Жовтень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.

Жовтень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.
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72. Чемпіонат Чернівецької області з
паркового орієнтування серед
учнівської
молоді
«Парки
Буковини»

виставка-конкурс
73. Обласна
«Галерея мистецтв» (номінація
«Образотворче мистецтво»)

74. Буковинська біологічна
вихідного дня

школа

75. Обласна спартакіада школярів
серед команд загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання наказу МОНМСУ
від 27.05.2013 № 591 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонат
України
зі
спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних закладів»
На виконання статті 8 Закону
України
«Про
позашкільну
освіту»
та
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
Відповідно до Положення про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом МОНМСУ від 22.09.2011
№ 1099, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.11.2011 № 1318/20056
На виконання розпорядження
ОДА від 29.05.2002 № 318-р
«Про
обласну
програму
спартакіади школярів»

Жовтень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Жовтеньлистопад

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

Жовтеньгрудень

Білянін Г.І.
Скрипська Г.В.
Тіміш Р.Я.

Жовтеньгрудень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.
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76. Обласна спартакіада серед учнів На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010
№
професійно-технічних
926/2010 «Про заходи щодо
навчальних закладів
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Жовтеньгрудень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.

77. ХІV обласні Спортивні ігри серед На виконання Указу Президента
студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. України від 30.09.2010
№
926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

Жовтеньгрудень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.

78. Обласні Спортивні ігри серед На виконання Указу Президента
студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
учнівський Відповідно до Положення «Про
79. Обласний
екологічний конгрес «Живи, проведення
обласного
Земле»
учнівського
екологічного
конгресу
«Живи,
Земле»,
зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції ОДА від
29.10.2009 №104/2164
конкурс
юних На виконання Закону України
80. Обласний
дизайнерів
серед
учнів «Про позашкільну освіту»
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів

Жовтень грудень

Мимко К.А.
Жукотинський
К.К.

Листопад

Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

Листопад

Мимко К.А.
Плешко П.Д.
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конкурс
дитячої На виконання статті 8 Закону
81. Обласний
«Про позашкільну
творчості «Буковинська зіронька» України
освіту»
та
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
конференція На виконання наказу МОНМСУ
82. Обласна
Всеукраїнської
краєзнавчої від 04.02.2013 № 81 «Про
експедиції учнівської молоді затвердження положення про
Всеукраїнську
експедицію
«Моя Батьківщина – Україна»
учнівської та студентської молоді
«Моя Батьківщина – Україна»
з
нагоди На виконання Указу Президента
83. Урочистості
відзначення Дня студента
України від 16.06.1999 № 659/99
«Про День студента»
конкурс На виконання Указу Президента
84. Всеукраїнський
учнівської творчості під гаслом України від 22.03.2002 №284
«Про Всеукраїнський конкурс
«Об’єднаймося ж, брати мої!»
учнівської творчості»
85. ІІІ етап VІІІ Міжнародного На виконання Указу Президента
від
30.09.2010
мовно-літературного
конкурсу України
учнівської та студентської молоді №926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
імені Тараса Шевченка
розвитку освіти в Україні»
Відповідно до наказу МОНУ від
86. ІІІ етап ХVІІІ Міжнародного
конкурсу з української мови імені 13.03.2008 № 168
Петра Яцика
87. Обласна традиційна новорічно- На виконання Закону України
різдвяна виставка «Новорічна «Про позашкільну освіту» та
композиція»
Регіональної
концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Листопад

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

Листопад

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Листопад

Павлюк М.Д.

Листопадквітень

Білянін Г.І.
Квітень Є.Д.
Федорак В.Ф.

Грудень

БілянінГ.І.
Богачик Т.С.
Квітень Є.Д.

Грудень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Квітень Є.Д.
Мимко К.А.
Головченко
Л.Ю.

Грудень
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88. Новорічні шоу-програми

89. Всеукраїнський турнір з вільної
боротьби серед юнаків і дівчат,
присвячений ветеранам боротьби
Буковини до Дня Святого
Миколая
90. Обласний тур Всеукраїнської
експедиції з активним способом
пересування «Мій рідний край»

етап
Чемпіонату
91. Обласний
України
зі
спортивних
туристських
походів
серед
учнівської та студентської молоді
за 2016-2017 навчальний рік
конкурс
юних
92. Обласний
Веб-дизайнерів та користувачів
ПК

На виконання статті 8 Закону
України
«Про позашкільну
освіту»
та
Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2015-2019 роки
На виконання плану проведення
масових заходів позашкільними
установами
обласного
підпорядкування
Чернівецької
області на 2016/2017 н.р.
На виконання Положення про
Всеукраїнський конкурс на кращу
туристсько-краєзнавчу
експедицію учнівської молоді з
активним способом пересування
«Мій
рідний
край»,
затвердженого
наказом
МОНМСУ від 04.02.2013 № 80
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 18.02.2013
№286/22818
На виконання Умов проведення
Чемпіонату
України
з
туристських спортивних походів
серед учнівської та студентської
молоді.
«Лист
МОНУ
від
22.06.2011 № 1/9-486
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Грудень

Мимко К.А.
Касьянчук Л.В.

Грудень

Мимко К.А.
Литвинчук В.В.

Грудень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Грудень

Мимко К.А.
Коновалова Г.М.

Грудень

Мимко К.А.
Плешко П.Д.
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ГруденьНа виконання наказу МОНУ від
травень
09.06.2005
№350
«Про
затвердження Положення про
Всеукраїнський
конкурс
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості»
На виконання рішення колегії
Упродовж
94. Робота віртуальної школи
Департаменту освіти і науки
року
Чернівецької ОДА від 07.10.2016
№3 (п.5.4 та 5.5.)
ІІІ.4 Розпорядження облдержадміністрації
Лютий,
призначення
іменних На виконання розпорядження
1. Про
вересень
стипендій обласної державної облдержадміністрації від 16.10.03
№ 601-р «Про іменні стипендії
адміністрації
обласної
державної
адміністрації»
Травень
2. Про підготовку закладів освіти На виконання Закону України
області до нового 2017/2018 «Про освіту»
навчального року та осінньозимового періоду
Травень
сприяння
вступу
до На виконання законів України
3. Про
навчальних закладів області у «Про охорону дитинства», «Про
2017/2018 н.р. дітей окремих основи соціальної захищеності
інвалідів
України»,
«Про
пільгових категорій
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей»
конкурс
93. Всеукраїнський
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості»

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Старовойт П.С.

БілянінГ.І.
Богачик Т.С.

Павлюк М.Д.

Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.
Ісопенко І.Ю.
Гринюк О.І.
Бурченко Л.І.
Павлюк М.Д.
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4.

5.

6.

1.

2.

Серпень
Немеш В.В.
Про відзначення в області Дня На виконання Закону України
Тирончук В.В.
працівників освіти 2017 року
«Про
місцеві
державні
Войтишена Т.С.
адміністрації»,
Регіональної
обласної програми «Вчитель» на
2013-2022 роки
Вересень
Немеш В.В.
Про нагородження педагогічних На виконання Закону України
Тирончук В.В.
працівників області 2017 року
«Про
місцеві
державні
Войтишена Т.С.
адміністрації»,
Регіональної
обласної програми «Вчитель» на
2013-2022 роки
Листопад
Прінько С.І.
Про забезпечення проведення На виконання Указу Президента
Якименко Л.В.
зовнішнього
незалежного України від 20.03.2008 № 244
«Про додаткові заходи щодо
оцінювання в 2018 році
підвищення якості освіти в
Україні»
ІІІ.5. Організаційні накази Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Січень
Прінько С.І.
Про
організаційні
заходи На виконання Закону України
Руссу Л.Ф.
функціонування
системи «Про освіту»
державних закупівель товарів,
робіт і послуг
Січень
Білянін Г.І.
Про проведення фінального етапу Відповідно до Положення про
Квітень Є.Д.
конкурс
з
Міжнародного
конкурсу
з Міжнародний
Німіжан Г.Д.
української мови імені Петра української мови імені Петра
Яцика, затвердженого наказом
Яцика
МОНУ від 13.03.2008 № 168,
зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.07.2008 за
№643/15334
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3.

Про вивчення стану роботи щодо
організації
інклюзивної
та
індивідуальної форм навчання в
ЗНЗ області

4.

Про
порядок
проведення
державних
кваліфікаційних
атестацій у професійно-технічних
навчальних закладах області

5.

Про проведення семінару для
керівників учнівських лісництв та
гуртків дендролого-лісівничого
напрямку «Розвиток творчих
здібностей вихованців засобами
експериментально-дослідницької
роботи»
Про
проведення
обласної
краєзнавчої
олімпіади
«Мій
рідний край» для вихованців
гуртків позашкільних навчальних
закладів Чернівецької області

6.

На виконання Положення про
індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах, затвердженого наказом
МОНУ від 12.01.2016 №8 та
Порядку
організації
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах, затвердженого наказом
МОНУ від 15.08.2011 №872
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області
На виконання наказу УОН ОДА
від
04.01.2000
№1
«Про
проведення обласної краєзнавчої
олімпіади
серед
гуртківців
позашкільних
навчальних
закладів», зареєстрованого в
обласному управлінні юстиції від
06.01.2000 № 3/874

Січень

Гринюк О.І.
Волошин С.З.
Ісанчук Н.В.

Січень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Січень

Головченко Л.Ю.

Січень

Коновалова Г.М.
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7.

8.

9.

10.

Про проведення Всеукраїнського Відповідно до проекту плану
юнацького
фестивалю
«В всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з
об’єктиві натураліста – 2017»
дітьми та учнівською молоддю на
2017
навчальний
рік
за
основними
напрямами
позашкільної освіти» МОНУ,
Положення про Всеукраїнський
юнацький фестиваль «В об’єктиві
натураліста», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.09.2012 №1593/21905
Про заходи щодо поліпшення На виконання Закону України
стану пожежної безпеки та «Про освіту»
профілактики
дитячого
травматизму в закладах освіти
області
Про проведення фінального етапу На виконання Указу Президента
від
30.09.2010
Міжнародного
мовно- України
літературного
конкурсу №926/2010 «Про заходи щодо
пріоритетного
учнівської та студентської молоді забезпечення
розвитку освіти в Україні»
імені Тараса Шевченка
Про проведення атестаційної На виконання наказу ДОН ОДА
експертизи
загальноосвітньої від 21.03.2016 №138 «Про
перспективного
підготовки Вищого професійного затвердження
плану-графіку
проведення
училища №24 м. Заставна
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»

Січень

Головченко
Л.Ю.

Лютий

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.

Лютий

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Квітень Є.Д.

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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11.

12.

13.

14.

На виконання Законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
професійно-технічну
освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань
професійно-технічної
освіти»
На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
Про
проведення
обласного На виконання Закону України
огляду-конкурсу
на
кращу «Про освіту»
організацію роботи харчоблоків
загальноосвітніх
навчальних
закладів та інтернатних установ
Про
проведення
обласного Відповідно до Положення про
конкурсу
експериментально- проведення обласного конкурсу
дослідницьких
робіт
з експериментально-дослідницьких
природознавства
«Юний робіт з природознавства «Юний
дослідник», зареєстрованого в
дослідник»
Головному управлінні юстиції
ЧОДА від 14.03.2012 № 54/0
Про
проведення
обласного
семінару-наради
бібліотекарів
ПТНЗ з проблеми: «Інтеграція
бібліотеки професійно-технічного
навчального
закладу
у
віртуальний простір як складова
успіху книгозбірень для роботи з
молодим читачем»
Про проведення атестаційної
експертизи
Молодійської
міжшкільної
навчальної
майстерні
з
професійної
підготовки учнів автосправі

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Лютий

Прінько С.І.
Балацький П.І.

Лютий

Головченко
Л.Ю.
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15.

16.

17.

18.

Про проведення Обласного збору На виконання Закону України
юних лісівників
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
концепції
екологічної освіти Чернівецької
області
Про проведення атестаційної На виконання наказу МОНУ від
експертизи
комунального 30.01.2015
№67
«Про
обласного
позашкільного затвердження Порядку державної
оздоровчого закладу «Буковинка» атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»
Про проведення атестаційної На виконання наказу МОНУ від
№67
«Про
експертизи
позашкільного 30.01.2015
оздоровчо-виховного
закладу затвердження Порядку державної
атестації
дошкільних,
«Лунка»
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»
Про проведення тренувальних На виконання Закону України
зборів учасників ІІІ етапу «Про позашкільну освіту»
Всеукраїнського
конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Буковинської
Малої академії наук учнівської
молоді у 2016/2017 н.р.і

Лютий

Головченко
Л.Ю.

Березень

Бурченко Л.І.

Березень

Бурченко Л.І.

Березень

Тріска М.К.
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19.

20.

21.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
Про проведення атестаційної На виконання наказу ДОН ОДА
експертизи
Іванківецького від 21.03.2016 №138 «Про
перспективного
міжшкільного
навчально- затвердження
плану-графіку
проведення
виробничого комбінату
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Про
проведення
семінарупрактикуму
педагогічних
працівників, відповідальних за
інформаційно-технічний супровід
функціонування сайтів ПТНЗ
області з проблеми: «Web-сайт
професійно-технічного
навчального
закладу
як
інструмент вирішення освітніх,
маркетингових,
іміджових
проблем»
Про проведення комплексної
атестаційної експертизи Вищого
професійного
училища
№3
м.Чернівці
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22.

23.

24.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс «Земля наш
спільний
дім»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 30.05.2012
№64/21176
Про відрядження та склад команд На виконання Закону України
учнів-членів Буковинської Малої «Про позашкільну освіту»
академії наук учнівської молоді
для
участі
у
ІІІ
етапі
Всеукраїнського
конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт у 2016/2017 н.р.

Березень

Головченко Л.Ю.

Березень

Тріска М.К.

Про
проведення
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з
професії
«електрогазозварник»
ПТНЗ області з проблеми:
«Впровадження
нових
педагогічних і технологічних
досягнень як засіб забезпечення
якісної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з
професії «електрогазозварник»
Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського
конкурсу
«Земля - наш спільний дім»
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25.

26.

Про
проведення
семінарупрактикуму
«Формування
навичок екологічно безпечної
поведінки
в
повсякденному
житті» для керівників гуртків
еколого-натуралістичного
профілю
Про
проведення
обласної
природоохоронної
акції
«Буковині на згадку»

27.

Про
проведення
Чемпіонату
Чернівецької
області
зі
спортивного орієнтування серед
учнівської молоді «Підсніжник»

28.

Про проведення XV обласних
змагань з водного туризму серед
учнівської молоді

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Березень

Головченко Л.Ю.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області
На виконання наказу МОНМСУ
від 27.05.2013 №591 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонат
України
зі
спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
13.06.2013
№ 941/23473
На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 № 642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304

Березень

Головченко Л.Ю.

Березень

Коновалова Г.М.

Березень

Коновалова Г.М.
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29.

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Джура»)

30.

Про проведення 61 обласних
змагань з пішохідного туризму
серед учнівської молоді (старша
група)

31.

Про підсумки перевірки стану
організації
фізкультурнооздоровчої роботи у дошкільних
навчальних закладах
Про
проведення
семінарупрактикуму
заступників
директорів з виховної роботи
ПТНЗ області з проблеми:
«Формування
духовності
–
ціннісний аспект особистості
майбутнього
кваліфікованого
робітника»

32.

На виконання наказу МОНМСУ
від 13.06.2012 №687 «Про
затвердження Положення про
всеукраїнську
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Сокіл»
(«Джура»)»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
03.07.2012
№1094/21406
На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 №642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
На
виконання
вимог
інструктивно-методичного листа
МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456
Відповідно
до
Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки, затвердженої
Указом Президента України від
13.10.2015 №580/2015

Березень

Коновалова Г.М.

Березень

Коновалова Г.М.

Квітень

Шпанюк О.Ю.

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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33.

34.

35.

Про
проведення
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
швейного
виробництва
з
професії:
«Підвищення
пізнавальної активності учнів
шляхом
впровадження
інноваційних засобів навчання на
уроках
теоретичного
та
виробничого навчання»
Про проведення атестаційної
експертизи
Сторожинецького
комбінату трудового навчання і
технічної творчості молоді

Про проведення наради із
завідувачами районних/міських
ПМПК
«Стратегія
розвитку
підвищення
якості
та
результативності
роботи
районних/міських ПМПК»

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації
від
23.06.2011 №623/61

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Квітень

Ісанчук Н.В.
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36.

37.

38.

39.

Про вивчення рівнів навчальних
досягнень учнів 4-8 класів
Хотинської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат
№2, Чернівецької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат
№2, Карапчівсьої спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат

На виконання наказів МОНУ від
31.12.2015
№1436
«Про
затвердження
Плану заходів
щодо забезпечення права на
освіту дітей з особливими
освітніми
потребами
в
загальноосвітньому просторі» та
наказу ДОН ОДА від 22.02.2016
№26
Про проведення урочистостей На виконання Закону України
«Випуск учнів-членів БМАНУМ «Про позашкільну освіту»
– 2017»
Про проведення тимчасового На виконання Закону України
пересувного
туристсько- «Про позашкільну освіту» від
краєзнавчого наметового табору 22.06.2000 №1841-111 зі змінами
«Мандрівник Буковини» для і доповненнями, внесеними від
вихованців
позашкільних 07.12.2000 №2120-III
навчальних закладів Чернівецької
області
Про проведення XIV обласних На виконання наказу МОНМСУ
змагань з велосипедного туризму від 30.05.2012 № 642 «Про
затвердження Положення про
серед учнівської молоді
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304

Квітень

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.

Квітень

Тріска М.К.

Квітень

Коновалова Г.М.

Квітень

Коновалова Г.М.
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40.

41.
42.

43.

На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 №642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
Про проведення Всесвітнього Дня На виконання Закону України
охорони праці
«Про освіту»
Про профілактику дорожньо- На виконання Закону України
транспортного
дитячого «Про загальну середню освіту»
травматизму, збереження життя і
здоров’я дітей та запобігання
нещасним випадкам під час
літнього
відпочинку
і
оздоровлення
Про
проведення
семінару- На виконання Закону України
професійно-технічну
тренінгу викладачів спеціальних «Про
дисциплін
та
майстрів освіту», наказу МОНУ від
№419
«Про
виробничого
навчання
з 30.05.2006
професійної
підготовки затвердження Положення про
кваліфікованих
робітників організацію навчально-виховного
туристичної галузі з проблеми: процесу у ПТНЗ»
«Використання
інноваційних
методів і форм навчання під час
теоретичного
і
виробничого
навчання в рамках формування
компетенцій
фахівців
туристичної сфери»
Про проведення 61 обласних
змагань з пішохідного туризму
серед учнівської молоді (молодша
група)

Квітень

Коновалова Г.М.

Квітень

Прінько С.І.
Щербанович С.М.
Прінько С.І.
Щербанович
С.М.

Травень

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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44.

45.

46.

47.

Про
проведення
обласного
семінару старших майстрів ПТНЗ
області
з
проблеми:
«Осучаснення форм і методів
роботи старшого майстра з
питань організації навчальновиробничого процесу в ПТНЗ»
Про проведення семінару-наради
постійнодіючої
секції
голів
обласних методичних об’єднань
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання
з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників ПТНЗ
області з проблеми: «Інноваційні
педагогічні
та
виробничі
технології
у
навчальновиховному процесі професійнотехнічного навчального закладу»
Про вивчення стану діяльності
Обласної
психолого-медикопедагогічної консультації
Про
влаштування
дітейвипускників
спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів) у заклади професійнотехнічної освіти області

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту»
На виконання законів України
«Про загальну середню освіту»,
«Про охорону дитинства», «Про
професійно-технічну освіту»

Травень

Гринюк О.І.

Травень

Гринюк О.І.
Бурченко Л.І.
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48.

49.

50.

51.

52.

Про
проведення
літньої
педагогічної школи для учасників
проекту
«Етноекологічні
особливості
та
дослідження
екологічного стану Буковини»
Про проведення атестаційної
експертизи
професійної
підготовки
Сокирянського
навчального центру №67 при
кримінально-виконавчій установі
закритого типу

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
Концепції
екологічної освіти Чернівецької
області
На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
Про підготовку закладів освіти На виконання Закону України
області до нового 2017/2018 н.р. «Про освіту»
та роботи в осінньо-зимовий
період
Про проведення майстер - класу На виконання Закону України
«Екскурсійна
педагогіка
в «Про позашкільну освіту» та
Концепції
позашкільній
та
позакласній Регіональної
роботі еколого-натуралістичного екологічної освіти Чернівецької
області
напряму»
Про проведення наради із На виконання Указу Президента
завідувачами районних/міських України
від
04.07.2005
ПМПК «Про підсумки діяльності №1013/2005 «Про невідкладні
районних/міських
ПМПК
за заходи
щодо
забезпечення
2016/2017 н.р. та завдання на функціонування
та розвитку
2017/2018 н.р.»
освіти в Україні»

Травень

Головченко
Л.Ю.

Травеньчервень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Червень

Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.

Червень

Головченко
Л.Ю.

Серпень

Ісанчук Н.В.
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53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

Про проведення туристського На виконання Закону України
фестивалю працівників освіти «Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
Чернівецької області
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III
Про
проведення
атестації На виконання Закону України
освіту»,
Типового
педагогічних
працівників
у «Про
положення
про
атестацію
2017/2018 н.р.
педагогічних працівників
Про проведення урочистостей На виконання Закону України
«Посвята в слухачі БМАНУМ»
«Про позашкільну освіту»
Про проведення випробувань На виконання Закону України
роботи котелень та котельного «Про освіту»
обладнання в закладах освіти
області
Про
дотримання
лімітів На виконання Закону України
споживання
енергоносіїв
в «Про освіту»
закладах освіти області
Про проведення атестаційної На виконання наказу МОНУ від
№67
«Про
експертизи комунального закладу 30.01.2015
«Чернівецький обласний центр затвердження Порядку державної
дошкільних,
туризму,
краєзнавства
та атестації
загальноосвітніх, позашкільних
екскурсій учнівської молоді»
навчальних закладів»
до
Основних
Про проведення майстер-класу Відповідно
«Співробітництво педагогів та орієнтирів виховання учнів 1-11
загальноосвітніх
батьків у досягненні виховної класів
закладів,
мети» (засідання батьківського навчальних
затверджених наказом МОНМС
всеобучу)
України від 31.10.2011 №1243

Серпень

Коновалова Г.М.

Вересень

Білянін Г.І
Бальон М.В.

Вересень

Тріска М.К.

Вересень

Прінько С.І.
Ілку Л.Г.

Вересень

Прінько С.І.
Ілку Л.Г.

Вересень

Бурченко Л.І.

Вересень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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60.

61.

62.

Про
проведення
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників сфери
«Інформаційно-комунікативні
мережі»
ПТНЗ
області
з
проблеми: «Забезпечення якості
формування
професійних
компетенцій
учнів
через
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій
навчання»
Про
проведення
обласного
семінару постійнодіючої секції
методистів,
заступників
директорів
з
навчальної,
навчально-методичної
роботи
ПТНЗ області з проблеми:
«Системний підхід до методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками
професійнотехнічного навчального закладу»
Про проведення І (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та
віртуальних ресурсів з екологонатуралістичного
напряму
позашкільної освіти

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Вересень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Вересень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
позашкільну
освіту»,
відповідно до проекту плану
всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на
2017 рік за основними напрямами
позашкільної освіти» МОНУ

Вересень

Головченко Л. Ю.
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63.

Про
організацію
методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками
професійнотехнічних навчальних закладів
області у 2017/2018 н.р.

64.

Про
проведення
Чемпіонату
області із паркового орієнтування
«Парки Буковини»

65.

Про
проведення
обласної
конференції
Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської

66.

молоді «Моя Батьківщина –
Україна» (заочний та очний
етапи)
Про
організаційно-практичне
забезпечення
підготовки
і
проведення
І
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2018» у
2017/2018 навчальному році

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання наказу МОНМСУ
від 27.05.2013 №591 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонат
України
зі
спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
13.06.2013
№ 941/23473
На виконання наказу МОНМСУ
від 04.02.2013 № 81 «Про
затвердження положення про
Всеукраїнську
експедицію
учнівської та студентської молоді
«Моя Батьківщина – Україна»

Вересень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Вересень

Коновалова Г.М.

Вересень

Коновалова Г.М.

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 № 489
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»

Жовтень

Білянін Г.І.
Куриш Н.К.
Артименко Г.І.

99

67.

68.

69.

70.

Про вивчення стану роботи На виконання Положення про
логопедичних пунктів та груп логопедичні пункти системи
освіти, затвердженого наказом
області
МОНУ від 13.05.1993 №135
Про проведення І-ІІІ етапів На виконання Указу Президента
від
30.09.2010
Міжнародного
мовно- України
літературного
конкурсу №926/2010 «Про заходи щодо
пріоритетного
учнівської та студентської молоді забезпечення
розвитку освіти в Україні»
імені Тараса Шевченка
Про
проведення
обласного На виконання Закону України
професійно-технічну
семінару викладачів спеціальних «Про
дисциплін
та
майстрів освіту», наказу МОНУ від
№419
«Про
виробничого
навчання
з 30.05.2006
професійної
підготовки затвердження Положення про
кваліфікованих
робітників організацію навчально-виховного
електрорадіотехнічних професій з процесу у ПТНЗ»
проблеми:
«Застосування
елементів новітніх виробничопедагогічних
технологій
у
навчально-виробничому процесі»
Про відрядження педагогічних Відповідно до п.1.7. Положення
атестацію
педагогічних
працівників ПТНЗ області на про
затвердженого
виїзні очно-заочні курси при працівників,
Науково-методичному
центрі наказом МОНУ від 06.10.2010
професійно-технічної освіти та №930
підвищення
кваліфікації
інженерно-педагогічних
працівників
у Хмельницькій
області

Жовтень

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.

Жовтень

БілянінГ.І.
Богачик Т.С.
Квітень Є.Д.

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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71.

72.

73.

Про
проведення
обласного
семінару викладачів спеціальних
дисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання
з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з
професій сільськогосподарського
виробництва ПТНЗ з проблеми:
«Роль та місце соціального
партнерства у процесі підготовки
кваліфікованих робітників»
Про проведення атестаційної
експертизи
загальноосвітньої
підготовки
ДПТНЗ
«Чернівецький професійний ліцей
залізничного транспорту»

Про
проведення
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
громадського
харчування
«Актуальні проблеми співпраці з
роботодавцями
як
основний
пріоритет навчального закладу в
забезпеченні
ефективного
працевлаштування випускників»

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання наказу ДОН ОДА
від 21.03.2016 №138 «Про
затвердження
перспективного
плану-графіку
проведення
державної атестації навчальних
закладів різних форм власності
Чернівецької області на 20162020 роки»
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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74.

Про вивчення стану ведення
навчально-плануючої
документації з питань організації
навчально-виробничого процесу в
ПТНЗ

75.

Про проведення обласного збору
юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів

76.

Про
проведення
обласного
учнівського
екологічного
конгресу «Живи, Земле»

77.

Про
проведення
обласного
семінару для методистів РМК/
ММК, які відповідають за роботу
з обдарованою молоддю
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості під
гаслом «Об’єднаймося ж, брати
мої!»

78.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
Відповідно до «Положення про
проведення обласного збору
юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів»,
затвердженого наказом ДОНМС
зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції ЧОДА від
10.10.2011 № 63/2311
Відповідно до Положення про
проведення
обласного
учнівського
екологічного
конгресу
«Живи,
Земле»,
зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції ЧОДА від
29.10.2009 № 104/2164
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
На виконання Указу Президента
України від 22.03.2002 №284
«Про Всеукраїнський конкурс
учнівської творчості»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Жовтень

Головченко
Л.Ю.

Жовтень

Головченко
Л.Ю.

Жовтень

Тріска М.К.

Листопад

Білянін Г.І.
Квітень Є.Д.
Федорак В.Ф.
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Відповідно до Положення про
Міжнародний
конкурс
з
української мови імені Петра
Яцика, затвердженого наказом
МОНУ від 13.03.2008 №168,
зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.07.2008 за
№643/15334
На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Листопад

Білянін Г.І.
Квітень Є.Д.
Німіжан Г.Д.

Листопад

Жукотинський
К.К.

Листопад

Жукотинський
К.К.

На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації
від
23.06.2011 №623/61
Про надання студентам вищих На виконання Указу Президента
навчальних закладів одноразової України від 16.06.1999 №659/99
матеріальної допомоги з нагоди «Про День студента»
відзначення Дня студента

Листопад

Ісанчук Н.В.

Листопад

Павлюк М.Д.

79.

Про проведення І-ІІІ етапів
Міжнародного
конкурсу
з
української мови імені Петра
Яцика

80.

Про підсумки вивчення стану
готовності спортивної бази до
нового 2017/2018 навчального
року та проходження медичного
огляду учнями ПТНЗ області
Про вивчення стану роботи та
перспектив розвитку дитячоюнацьких
спортивних
шкіл
області
Про
проведення
творчої
майстерні
із
завідувачами
районних
(міських)
ПМПК
«Системний
кваліфікований
психолого-медико-педагогічний
супровід дітей з особливими
освітніми потребами»

81.

82.

83.
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84.

Про
проведення
семінару
постійнодіючої
секції
голів
обласних методичних об’єднань
викладачів
загальноосвітніх
дисциплін ПТНЗ області з
проблеми:
«Якість
фахового
зростання
як
фактор
особистісного розвитку педагога»

85.

Про
організаційно-практичне
забезпечення
підготовки
і
проведення
ІІ
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2018» у
2017/2018 навчальному році
Про заходи безпеки під час
проведення
новорічних
і
різдвяних свят
Про
проведення
ІІІ
етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад із базових дисциплін у
2017/2018 навчальному році

86.

87.

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
позашкільну
освіту»,
«Про
професійно-технічну
освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань
професійно-технічної
освіти»
На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 №489
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»

Листопад

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Грудень

Білянін Г.І.
Куриш Н.К.
Артименко Г.І.

На виконання Закону України
«Про освіту»

Грудень

На виконання Положення про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності,
затвердженого
наказом МОНМСУ від 22.09.2011
№1099,
зареєстрованого
у
Міністерстві юстиції України
17.11.2011 за № 1318/20056

Грудень

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.
Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Бабин Е.П.
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1.

2.

3.

ІІІ.5. Виробничі накази Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Січень
Білянін Г.І.
Про
підсумки
ІІІ
етап у На виконання Указу Президента
Квітень Є.Д.
Міжнародного
конкурсу від 30.09.2010 № 928/2010 «Про
мовноучнівської та студентської молоді Міжнародний
літературний конкурс учнівської
імені Тараса Шевченка
та студентської молоді імені
Тараса Шевченка», відповідно до
Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових і
спеціальних дисциплін, турніри,
конкурси-захисти
науководослідницьких робіт та конкурси
фахової
майстерності»,
затвердженого наказом МОНУ
від 18.08.1998 № 305
Січень
Білянін Г.І.
Про
підсумки
ІІІ
етап у Відповідно до Положення про
Квітень Є.Д.
конкурс
з
Міжнародного
конкурсу
з Міжнародний
української мови імені Петра української мови імені Петра
Яцика, затвердженого наказом
Яцика
МОНУ від 13.03.2008 № 168,
зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 15.07.2008
№643/15334
Січень
Білянін Г.І.
Про організацію та проведення На виконання Положення про
Романовська
психологічного
і
експертизи психологічного та експертизу
Д.Д.
соціологічного інструментарію,
соціологічного інструментарію
Кирилецька Л.В.
що застосовується в навчальних
закладах, затвердженого наказом
МОНУ від 20.04.2001 №330
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4.

Про
підс умки
ІІІ
етап у
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської творчості під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!»

5.

Про підсумки обласного туру
міжнародного конкурсу «Традиції
народів України, Болгарії і
Молдови щодо раціонального
використання, збереження та
відновлення біорізноманіття»
Про
підсумки
проведення На виконання листа МОНУ від
обласного
Міжнародного 06.09.2016 №2-14-1725-16 «Про
організацію Х Міжнародного
конкурсу з українознавства
конкурсу з українознавства для
учнів 8-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

6.

Відповідно до Указу Президента
України
від
22 .03.2002
№284/2002 «Про Всеукраїнський
конкурс учнівської творчості»,
спільного наказу Міністерства
освіти
і
науки
України,
Міністерства культури і мистецтв
України, Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді
від 09.09.2003 №779/8100 «Про
затвердження Положення про
Всеукраїнський
конкурс
учнівської творчості», спільного
листа МОНУ №1/9-307 від
12.05.2010
та
Міністерства
культури і туризму України №74/135-02 від 12.05.2010
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» ,
відповідно до листа НЕНЦУМ від
07.10.2016 №186

Січеньлютий

Білянін Г.І.
Квітень Є.Д.
Федорак В.Ф.

Лютий

Головченко Л.Ю.

Лютий

Білянін Г.І.
Старовойт П.С.
Мінченко Т.А.
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7.

8.

9.

10.

Про
підсумки
обласного
семінару-наради
бібліотекарів
ПТНЗ з проблеми: «Інтеграція
бібліотеки професійно-технічного
навчального
закладу
у
віртуальний простір як складова
успіху книгозбірень для роботи з
молодим читачем»
Про результати проведення ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Буковинської
Малої академії наук учнівської
молоді,
членів
наукових
товариств, об’єднань у 2016/2017
н.р.
Про результати вивчення стану
роботи
щодо
організації
інклюзивної та індивідуальної
форм навчання в ЗНЗ області

Про підсумки обласного туру
міжнародного конкурсу «Традиції
народів України, Болгарії і
Молдови щодо раціонального
використання, збереження та
відновлення біорізноманіття»

На виконання законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню
освіту»,
«Про
професійно-технічну
освіту»,
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань
професійно-технічної
освіти»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Лютий

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Лютий

Тріска М.К.

На виконання Положення про
індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах затвердженого наказом
МОНУ від 12.01.2016 №8,
Порядку
організації
інклюзивного
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах, затвердженого наказом
від 15.08.2011 №872
На виконання Закону України
«Про
позашкільну
освіту»,
відповідно до листа НЕНЦУМ від
07.10.2016 №186

Лютий

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.

Лютий

Головченко Л.Ю.
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11.

12.

13.

14.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Березень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 №489
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»
Про підсумки обласного конкурсу Відповідно до Положення про
експериментально-дослідницьких проведення обласного конкурсу
робіт з природознавства «Юний експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник»
дослідник»,
затвердженого
наказом УОН від 14.03.2012
№54/0
Про підсумки обласного збору
На виконання Закону України
юних лісівників
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Березень

Березень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.
Артименко Г.І.
Головченко Л.Ю.

Березень

Головченко Л.Ю.

Про
підсумки
семінарупрактикуму
педагогічних
працівників, відповідальних за
інформаційно-технічний супровід
функціонування сайтів ПТНЗ
області з проблеми: «Web-сайт
професійно-технічного
навчального
закладу
як
інструмент вирішення освітніх,
маркетингових,
іміджових
проблем»
Про підсумки проведення ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2017»
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15.

Про
проведення
Чемпіонату
області
зі
спортивного
орієнтування серед учнівської
молоді «Підсніжник»

16.

Про
підсумки
проведення
обласної краєзнавчої олімпіади
«Мій
рідний
край»
для
вихованців гуртків позашкільних
навчальних закладів Чернівецької
області

17.

Про підсумки проведення ІІІ
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін

18.

Про
підсумки
складання
державної статистичної звітності
системи освіти Чернівецької
області за 2016 рік

19.

Про підсумки обласного збору
юних лісівників

На виконання наказу МОНМСУ
від 27.05.2013 №591 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонат
України
зі
спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних закладів»
На виконання наказу УОН від
04.01.2000 №1 «Про проведення
обласної краєзнавчої олімпіади
серед гуртківців позашкільних
навчальних
закладів»,
зареєстрованого в Чернівецькому
обласному управлінні юстиції від
06.01.2000 № 3/874
На виконання Указу Президента
України від 30.09.2010 №9262010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
Відповідно до законів України
«Про державну статистику»,
«Про інформацію», на виконання
вимог
спільного
наказу
Держкомстату та МОНУ від
12.10.2009 № 379/928, наказу
МОНУ від 25.11.2009 №1064
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту» та
Регіональної
концепції
екологічної освіти Чернівецької
області

Березень

Коновалова Г.М.

Березень

Коновалова Г.М.

Березень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Бабин Е.П.

Березень

Прінько С.І.
Городенська
М.В.
Петрюк Н.В.

Березень

Головченко Л.Ю.
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20.

Про підсумки обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник»

21.

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського
юнацького
фестивалю
«В
об’єктиві
натураліста – 2017»

22.

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Земля
- наш спільний дім»

23.

Про
підсумки
проведення
обласного огляду-конкурсу стану
охорони праці в закладах освіти
області

Відповідно до проекту плану
всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на
2017
навчальний
рік
за
основними
напрямами
позашкільної
освіти»
Міністерства освіти і науки
України,
Положення
про
проведення обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник», зареєстрованого в
Головному управлінні юстиції
ЧОДА за №54/0 від 14.03.2012
Відповідно до Положення про
Всеукраїнський
юнацький
фестиваль
«В
об’єктиві
натураліста», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.09.2012 №1593/21905
Відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс «Земля наш
спільний
дім»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 30.05.2012
№64/21176
На виконання Закону України
«Про освіту»

Березень

Головченко Л.Ю.

Березень

Головченко Л.Ю.

Березень

Головченко Л.Ю.

Квітень

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.
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24.

25.

Про
підсумки
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з
професії
«електрогазозварник»
ПТНЗ області з проблеми:
«Впровадження
нових
педагогічних і технологічних
досягнень як засіб забезпечення
якісної
підготовки
кваліфікованих
робітників
з
професії «електрогазозварник»
Про результати атестації керівних
кадрів
професійно-технічних
навчальних закладів області у
2016/2017 навчальному році

26.

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського
конкурсу
«Земля - наш спільний дім»

27.

Про підсумки проведення XV
обласних змагань з водного
туризму серед учнівської молоді

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Відповідно до Положення про
атестацію
педагогічних
працівників,
затвердженого
наказом МОНУ від 06.10.2010 №
930
Відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс «Земля наш
спільний
дім»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
30.05.2012
№64/21176
На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 № 642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304

Квітень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Квітень

Головченко Л.Ю.

Квітень

Коновалова Г.М.
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28.

Про
підсумки
проведення
обласного етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)

29.

Про підсумки проведення 61
обласних змагань з пішохідного
туризму серед учнівської молоді
(старша група)

30.

Про вивчення стану злочинності
й
правопорушень
серед
учнівської і студентської молоді
області у 2016/2017 н.р.

31.

Про проведення та підсумки
навчального
семінару-тренінгу
для методистів РМК/ММК/ОТГ,
які відповідають за психологічну
службу
«Навички
кризового
консультування
та
розвиток
психосоціальної стійкості до
стресу у дітей»

На виконання наказу МОНМСУ
від 13.06.2012 №687 «Про
затвердження Положення про
всеукраїнську
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Сокіл»
(«Джура»)»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.07.2012 №
1094/21406
На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 №642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
На виконання Указу Президента
України
від
30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в Україні»
Відповідно до листа МОНУ від
09.06.2015 № 1/9-284 «Про
навчальну програму та спецкурс
для
підвищення
кваліфікації
практичних
психологів
і
соціальних педагогів з проблеми
«Навички
кризового
консультування
та
розвиток
психосоціальної стійкості до
стресу у дітей»

Квітень

Коновалова Г.М.

Квітень

Коновалова Г.М.

Квітень

Сакрієр О.Л.
Мимко К.А

Квітеньтравень

Білянін Г.І.
Романовська Д.Д.
Кирилецька Л.В.
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32.

33.

Про присвоєння кваліфікаційних
категорій, педагогічних звань та
відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
педагогічним званням педагогам
області
Про
підсумки
проведення
атестаційної
експертизи
позашкільного
оздоровчовиховного закладу «Лунка»

34.

Про вивчення стану організації
дистанційної та екстернатної
форм навчання

35.

Про
результати
вивчення
навчальних досягнень учнів 4-8
Хотинської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат
№2, Чернівецької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат
№2, Карапчівсьої спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат

На виконання Закону України
«Про
освіту»,
Типового
положення
про
атестацію
педагогічних працівників

Травень

Білянін Г.І.
Бальон М.В.

На виконання наказу МОНУ від
30.01.2015
№67
«Про
затвердження Порядку державної
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»
На виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»,
наказів МОНУ від 19.05.2008
№431
«Про
затвердження
Положення про екстернат у
загальноосвітніх
навчальних
закладах», від 25.04.2013 №466
«Про затвердження Положення
про дистанційне навчання»
На виконання наказів МОНУ від
31.12.2015
№1436
«Про
затвердження
Плану заходів
щодо забезпечення права на
освіту дітей з особливими
освітніми
потребами
в
загальноосвітньому просторі» та
наказу ДОН ОДА від 22.02.2016
№26

Травень

Бурченко Л.І.

Травень

Унгурян М.О.

Травень

Гринюк О.І.
Білянін Г.І.
Ісанчук Н.В.
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36.

37.

38.

Про
підсумки
проведення На виконання наказу МОНУ від
№67
«Про
атестаційної
експертизи 30.01.2015
комунального
обласного затвердження Порядку державної
дошкільних,
позашкільного
оздоровчого атестації
загальноосвітніх, позашкільних
закладу «Буковинка»
навчальних закладів»
Про
підсумки
проведення На виконання законів України
обласного огляду-конкурсу на «Про освіту», «Про професійноосвіту»,
Основних
кращу організацію роботи щодо технічну
поширення здорового способу орієнтирів виховання учнів 1-11
загальноосвітніх
життя «За здоровий спосіб класів
закладів,
життя» у професійно-технічних навчальних
затверджених наказом МОНМС
навчальних закладах
України від 31.10.2011 №1243
Про підсумки семінару-тренінгу На виконання Закону України
професійно-технічну
викладачів
спеціальних «Про
дисциплін
та
майстрів освіту», наказу МОНУ від
№419
«Про
виробничого
навчання
з 30.05.2006
професійної
підготовки затвердження Положення про
кваліфікованих
робітників організацію навчально-виховного
туристичної галузі з проблеми: процесу у ПТНЗ»
«Використання
інноваційних
методів і форм навчання під час
теоретичного
і
виробничого
навчання в рамках формування
компетенцій
фахівців
туристичної сфери»

Травень

Бурченко Л.І.

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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39.

40.

Про
проведення
семінарупрактикуму
заступників
директорів з виховної роботи
професійно-технічних
навчальних закладів області з
проблеми:
«Формування
духовності – ціннісний аспект
особистості
майбутнього
кваліфікованого робітника»
Про
підсумки
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
швейного
виробництва
з
професії:
«Підвищення
пізнавальної активності учнів
шляхом
впровадження
інноваційних засобів навчання на
уроках
теоретичного
та
виробничого навчання»

Відповідно
до
Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки, затвердженої
Указом Президента України від
13.10.2015 №580/2015

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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41.

42.

Про підсумки семінару-наради
постійнодіючої
секції
голів
обласних методичних об’єднань
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання
з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників ПТНЗ
області з проблеми: «Інноваційні
педагогічні
та
виробничі
технології
у
навчальновиховному процесі професійнотехнічного навчального закладу»
Про підсумки обласного семінару
старших майстрів ПТНЗ з
проблеми: «Осучаснення форм і
методів роботи старшого майстра
з питань організації навчальновиробничого процесу в ПТНЗ»

43.

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського
юнацького
фестивалю
«В
об’єктиві
натураліста – 2017»

44.

Про підсумки обласного оглядуконкурсу на кращу організацію
роботи
харчоблоків
загальноосвітніх
навчальних
закладів та інтернатних установ

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
Відповідно до Положення про
Всеукраїнський
юнацький
фестиваль
«В
об’єктиві
натураліста», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від
17.09.2012 №1593/21905
На виконання Закону України
«Про освіту»

Травень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Травень

Головченко Л.Ю.

Травень

Прінько С.І.
Балацький П.І.
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45.

46.

Про підсумки роботи КОПНЗ
«Буковинська Мала академія наук
учнівської молоді» у 2016/2017
н.р.
Про проведення атестації у
2017/2018 н.р.

47.

Про
підсумки
проведення
державних
кваліфікаційних
атестацій у професійно-технічних
навчальних закладах області

48.

Про підсумки вивчення стану
діяльності Обласної психологомедико-педагогічної консультації
Про проведення тимчасового
пересувного
туристськокраєзнавчого наметового табору
«Мандрівник Буковини» для
вихованців
позашкільних
навчальних закладів Чернівецької
області
Про підсумки проведення XIV
обласних
змагань
з
велосипедного туризму серед
учнівської молоді

49.

50.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Червень

Тріска М.К.

На виконання Закону України
«Про
освіту»,
Типового
положення
про
атестацію
педагогічних працівників
На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Законів України
«Про освіту», «Про загальну
середню освіту»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Червень

Білянін Г.І.
Бальон М.В.

Липень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Липень

Гринюк О.І.

Липень

Коновалова Г.М.

На виконання наказу МОНМСУ
від 30.05.2012 № 642 «Про
затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304

Липень

Коновалова Г.М.
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51.

52.

53.

54.

Про
підсумки
проведення На виконання Закону України
обласного краєзнавчого зльоту «Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
учнівської молоді
і доповненнями, внесеними від
07.12.2000 № 2120-III
Про підсумки проведення 61 На виконання наказу МОНМСУ
обласних змагань з пішохідного від 30.05.2012 № 642 «Про
туризму серед учнівської молоді затвердження Положення про
Чемпіонати України з видів
(молодша група)
спортивного
туризму»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 18.06.2012 № 992/21304
Про набір учнів на I рік навчання На виконання Закону України
в Буковинську Малу академію «Про позашкільну освіту»
наук учнівської молоді на
2017/2018 навчальний рік
Про
створення
атестаційної На виконання Закону України
освіту»,
Типового
комісії ІІІ рівня Департаменту «Про
про
атестацію
освіти
і
науки положення
педагогічних працівників
облдержадміністрації

Липень

Коновалова Г.М.

Липень

Коновалова Г.М.

Вересень

Тріска М.К.

Вересень

Білянін Г.І.
Бальон М.В.
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55.

56.

57.

Про
підсумки
семінарупрактикуму
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів виробничого навчання з
професійної
підготовки
кваліфікованих робітників сфери
«Інформаційно-комунікативні
мережі»
ПТНЗ
області
з
проблеми: «Забезпечення якості
формування
професійних
компетенцій
учнів
через
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій
навчання»
Про підсумки обласного семінару
викладачів
спеціальних
дисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання
з
професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників
електрорадіотехнічних професій з
проблеми:
«Застосування
елементів новітніх виробничопедагогічних
технологій
у
навчально-виробничому процесі»
Про результати вивчення стану
ведення
навчально-плануючої
документації з питань організації
навчально-виробничого процесу в
ПТНЗ

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.
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58.

59.

60.
61.

62.

Про підсумки обласного семінару
постійнодіючої секції методистів,
заступників
директорів
з
навчальної,
навчальнометодичної роботи ПТНЗ області
з проблеми: «Системний підхід
до
методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками
професійно-технічного
навчального закладу»
Про
підсумки
семінарупрактикуму «Актуальні проблеми
співпраці з роботодавцями як
основний пріоритет навчального
закладу
в
забезпеченні
ефективного працевлаштування
випускників»
Про підсумки Всеукраїнської
акції «День юного натураліста»
Про підсумки обласного збору
юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів
Про
підсумки
проведення
атестаційної
експертизи
комунального
закладу
«Чернівецький обласний центр
туризму,
краєзнавства
та
екскурсій учнівської молоді»

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
Відповідно до Положення про
проведення обласного збору
юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів
На виконання наказу МОНУ від
30.01.2015
№67
«Про
затвердження Порядку державної
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів»

Жовтень

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Жовтень

Головченко
Л.Ю.
Головченко
Л.Ю.

Жовтень

Листопад

Бурченко Л.І.
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63.

64.

65.

Про
підсумки
проведення На виконання наказу МОНМСУ
Чемпіонату області із паркового від 27.05.2013 №591 «Про
затвердження Положення про
орієнтування «Парки Буковини»
Чемпіонат
України
зі
спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів»
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
13.06.2013
№ 941/23473
Про
підсумки
проведення На виконання Законів України
семінару постійнодіючої секції «Про освіту», «Про загальну
освіту»,
«Про
голів
обласних
методичних середню
освіту»,
об’єднань
викладачів професійно-технічну
загальноосвітніх дисциплін ПТНЗ «Про внесення змін до деяких
області з проблеми: «Якість законодавчих актів України з
професійно-технічної
фахового зростання як фактор питань
особистісного розвитку педагога» освіти»
до
Основних
Про
підсумки
проведення Відповідно
майстер-класу «Співробітництво орієнтирів виховання учнів 1-11
загальноосвітніх
педагогів та батьків у досягненні класів
закладів,
виховної
мети»
(засідання навчальних
затверджених наказом МОНМС
батьківського всеобучу)
України від 31.10.2011 №1243
Про
підсумки
проведення На виконання Закону України
туристського
фестивалю «Про позашкільну освіту» від
працівників освіти Чернівецької 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами
і доповненнями, внесеними від
області
07.12.2000 № 2120-III

Листопад

Коновалова Г.М.

Листопад

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Листопад

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Листопад

Коновалова Г.М.
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66.

Про
підсумки
проведення
обласного семінару з проблеми:
«Роль та місце соціального
партнерства у процесі підготовки
кваліфікованих робітників»

68.

Про
підсумки
обласного
учнівського
екологічного
конгресу «Живи, Земле»

69.

Про
підсумки
проведення
обласного
семінару
для
методистів
РМК/ММК,
які
відповідають
за
роботу
з
обдарованою молоддю
Про
результати
проведення
творчої майстерні із завідувачами
районних/міських
ПМПК
«Системний
кваліфікований
психолого-медико-педагогічний
супровід дітей з особливими
освітніми потребами»

70.

71.

На виконання Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту», наказу МОНУ від
30.05.2006
№419
«Про
затвердження Положення про
організацію навчально-виховного
процесу у ПТНЗ»
Відповідно до Положення «Про
проведення
обласного
учнівського
екологічного
конгресу «Живи, Земле»
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

На виконання Положення про
центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську
та
Севастопольську міські, районні
(міські)
психолого-медикопедагогічні
консультації,
затвердженого наказом МОНУ
від 23.06.2011 №623/61
Про результати вивчення стану На виконання Положення про
роботи логопедичних пунктів, логопедичні пункти системи
груп
Новоселицького
та освіти, затвердженого наказом
МОНУ від 13.05.1993р. №135
Кіцманського районів

Листопад

Бурченко Л.І.
Ягнич Г.Д.

Листопад

Головченко
Л.Ю.

Листопад

Тріска М.К.

Листопад

Ісанчук Н.В.

Грудень

Гринюк О.І.
Ісанчук Н.В.
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72.

73.

74.

75.

76.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»

Грудень

Тріска М.К.

На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту».

Грудень

Головченко
Л.Ю.

На виконання Указу Президента
України від 29.06.1995 № 489
«Про Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»
Про підсумки обласного етапу На виконання листа Міністерства
Чемпіонату України туристських освіти і науки України від
спортивних
походів
серед 22.06.2011 № 1/9-486
учнівської та студентської молоді
за 2016/2017 н.р.
Про
підсумки
проведення На виконання наказу МОНМСУ
обласної
конференції від 04.02.2013 № 81 «Про
Всеукраїнської
краєзнавчої затвердження Положення про
експедицію
експедиції учнівської молоді Всеукраїнську
«Моя Батьківщина - Україна» учнівської та студентської молоді
(заочний та очний етапи)
«Моя Батьківщина – Україна»

Грудень

Грудень

Білянін Г.І.
Богачик Т.С.
Куриш Н.К.
Ткачук П.С.
Коновалова Г.М.

Грудень

Коновалова Г.М.

Про проведення І та ІІ етапів
Всеукраїнського
конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Буковинської
Малої академії наук учнівської
молоді,
членів
наукових
товариств, об’єднань у 2017/2018
н.р.
Про підсумки І (обласного) етапу
Всеукраїнського
конкурсу
науково-методичних розробок та
віртуальних ресурсів з екологонатуралістичного
напряму
позашкільної освіти
Про підсумки проведення ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2017»
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Грудень
Коновалова Г.М.
Про
підсумки
проведення На виконання наказу МОНМСУ
обласного туру Всеукраїнської від 04.02.2013 № 80
експедиції з активним способом
пересування «Мій рідний край»
Немеш В.В.
78. Підготовка наказів з кадрових На виконання Закону України Упродовж
питань
«Про освіту»
року
Тирончук В.В.
IV. Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації
77.

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

5.
6.

Термін інформування
про хід виконання

Відповідальні
за виконання

Розпорядження ОДА від 26.05.2016 №330-р «Про затвердження
плану заходів щодо зниження виробничого травматизму на
До 05.01.2017
підприємствах Чернівецької області у 2016 році»
Розпорядження ОДА від 01.04.2016 № 172-р «Про затвердження
рішення колегії обласної державної адміністрації «Про стан
До 20.01.2017
охорони праці та промислової безпеки у 2015 році у
Чернівецькій області»
Розпорядження ОДА від 28.03.2016 № 149-р «Про організацію
виконання Програми економічного і соціального розвитку
До 03.02.2017
Чернівецької області на 2016 рік»
Розпорядження КМУ від 24.03.2016 №113-р «Про затвердження
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки До 10.02 (щороку)
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»
Розпорядження КМУ від 06.04.2016 №269-р «Про затвердження
плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік»
До 12.02.2017

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.

Перелік документів

Розпорядження ОДА від 16.10.2003 №601-р «Про іменні Лютий, вересень
стипендії облдержадміністрації»
Розпорядження ОДА від 01.12.2015 №839-р «Про проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації в області
До 10.03 (щороку)
державної регіональної політики соціально-економічного
розвитку»

Прінько С.І.
Щербанович
С.М.
Прінько С.І.
Вовк А.М.
Петрюк Н.В.
Прінько С.І.
Вовк А.М.
Прінько С.І.
Щербанович
С.М.
Павлюк М.Д
Прінько С.І.
Вовк А.М.
Петрюк Н.В.

Відмітка про
виконання
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Указ Президента України від 14.02.1997 № 145/97 «Про День
науки»
Розпорядження ОДА від 24.05.2001 № 346-р «Про надання
молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для
здобуття освіти у вищих навчальних закладах»
Розпорядження ОДА від 09.11.2016 № 770-р «Про забезпечення
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році»
Указ Президента України від 16.06.1999 №659/99 «Про День
студента»
Розпорядження ОДА від 28.03.2016 № 148-р «Про організацію
виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року»
Розпорядження ОДА від 07.06.2010 № 341-р «Про проведення
аналізу закупівель за державні кошти»
Доручення ОДА від 18.06.2010 № 104-Г «Щодо забезпечення
державного нагляду за використанням бюджетних коштів»
Постанова КМУ від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у
2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій»
Доручення ОДА від 21.07.2016 № 24-ф/н «Протокол доручень,
наданих головою обласної державної адміністрації за
результатами виїзної наради у Сокирянському районі
Чернівецької області 21.07.2016»
Доручення ОДА від 02.11.2016 №144-Ф «Про подальше
удосконалення заходів, спрямованих на недопущення
виникнення групових випадків та спалахів гострих кишкових
інфекцій»
Указ Президента України від 01.02.2012 №45 щодо
забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової
політики на 2012-2020 роки

Травень

Сакрієр О.Л.

Серпень

Павлюк М.Д

Листопад
Листопад
Щоквартально
Щоквартально
Щоквартально

Прінько С.І.
Якименко Л.В.
Павлюк М.Д
Прінько С.І.
Вовк А.М.
Прінько С.І.
Руссу Л.Ф.
Прінько С.І.
Руссу Л.Ф.

Упродовж року

Прінько С.І.
Стінський Ю.Ю.

Упродовж року

Прінько С.І.
Ілку Л.Г.

Упродовж року
Упродовж року

Прінько С.І.
Вовк А.М.
Балацький П.І.
Щербанович С.М.
Немеш В.В.
Войтишена Т.С.
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18.

1.

2.

3.

4.

5.

Розпорядження ОДА від 22.12.2015 № 928-р «Про робочу групу
Прінько С.І.
з реалізації проекту «Гендерно-орієнтоване бюджетування в
Упродовж року
Петрюк Н.В.
Україні»
V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій,
надання практичної та методичної допомоги
Листопад
Коновалова
Навчальний семінар працівників центру На виконання Закону України «Про
Г.М.
по обміну досвідом з фахівцями позашкільну освіту»
позашкільної освіти з інших областей
(Закарпатська та Львівська області)
Надання практичної допомоги органам На виконання Указу Президента України Упродовж року Палійчук О.М.
Ісопенко І.Ю.
управління освітою щодо організації від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи
забезпечення
пріоритетного
контролю і керівництва навчально- щодо
розвитку освіти в Україні»
виховним процесом у ЗНЗ
Курси підвищення кваліфікації державних Графік на 2017 рік, затверджений Упродовж року
Немеш В.В.
службовців Департаменту освіти і науки директором Департаменту
Тирончук
ОДА на базі Регіонального центру
В.В
Білянін Г.І.
Міжнародна
сертифікація
вчителів Наказ ДОН від 22.04.2016 № 209 «Про Упродовж року
Плану
заходів,
англійської мови. Тести на володіння затвердження
компетенціями з англійської мови та спрямованих на активізацію вивчення
технологій навчання ТКТ, Steps to Success, громадянами англійської мови, на період
до 2020 року»
Oxford Academy of Teachers та ін.
Методичні студії
На
виконання
рішення
колегії Упродовж року
Білянін Г.І.
Департаменту
освіти
і
науки
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації від 07.10.2016 №3

Директор Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації

О.М.Палійчук

