28.07.2016

№

378

Про підготовку та відзначення
80-річчя від дня народження
Олександра Антоновича Захаренка
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, з метою вшанування пам’яті
та популяризації педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка,
народного вчителя, академіка, члена Академії педагогічних наук України,
засновника
та
колишнього
директора
Авторської
Олександра Антоновича Захаренка середньої загальноосвітньої школи
с. Сахнівки Корсунь-Шевченківського району:
1. Затвердити план заходів із підготовки та відзначення в області 80-річчя
від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (далі – план заходів),
що додається.
2. Утворити організаційний комітет із підготовки та відзначення в області
80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка
(далі – організаційний комітет) та затвердити його склад, що додається.
3. Установити, що основним завданням організаційного комітету
є забезпечення організації та координації підготовки та проведення заходів,
присвячених 80-річчю від дня народження Олександра Антоновича Захаренка.
Організаційний комітет у своїй діяльності з процедурних питань
керується
Примірним
положенням
про
консультативно-дорадчий,
координаційний та інший допоміжний орган обласної державної адміністрації,
затвердженим
розпорядженням
обласної
державної
адміністрації
від 12.10.2009 № 285 „Про допоміжні органи облдержадміністрації“,
та припиняє свою діяльність за розпорядженням обласної державної
адміністрації.
4. Відповідальним виконавцям, зазначеним у плані заходів, забезпечити
виконання у визначені терміни та поінформувати управління освіти і науки
обласної державної адміністрації до 10.02.2017, якому узагальнену інформацію
надати обласній державній адміністрації до 20.02.2017.
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Коваля В. В. та управління освіти
і науки обласної державної адміністрації.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
28.07.2016 № 378
ПЛАН ЗАХОДІВ
із підготовки та відзначення в області 80-річчя
від дня народження Олександра Антоновича Захаренка
І. Організаційні заходи
1. Розробити програму відзначення 80-річчя від дня народження
Олександра Антоновича Захаренка.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
До 1 жовтня 2016 року
2. Підготувати інформаційні матеріали щодо відзначення 80-річчя від дня
народження Олександра Антоновича Захаренка та про діяльність видатного
українського педагога-гуманіста.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
До 1 вересня 2016 року
3. Забезпечити висвітлення роботи закладів освіти та громадськості щодо
відзначення 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка
у засобах масової інформації.
Управління освіти і науки, управління
культури
та
взаємозв’язків
з громадськістю обласної державної
адміністрації,
філія
Національної
телекомпанії
України
„Черкаська
регіональна
дирекція“
Вересень 2016 року - лютий 2017 року
4. З метою подальшої популяризації ідей педагогіки добротворення
Олександра Антоновича Захаренка продовжити роботу „Центру впровадження
спадщини Олександра Захаренка“.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“
Постійно
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5. Організувати проведення в обласному Будинку вчителя вечора пам’яті
видатного педагога, вченого Олександра Антоновича Захаренка.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
Січень 2017 року
6. Запровадити
рубрику
„До
80-річчя
від
дня
народження
Олександра Антоновича Захаренка“ на сторінках газети обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки України „ГОЛОС ПРОФСПІЛКИ“
Систематично друкувати матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників
та навчальних закладів Черкащини щодо збереження і впровадження
в практику педагогічних ідей Олександра Антоновича Захаренка.
Редакційна
колегія
газети
„ГОЛОС ПРОФСПІЛКИ“
2016 – 2017 роки
7. Підготувати та випустити
ПРОФСПІЛКИ“,
присвячений
Олександра Антоновича Захаренка.

спеціальний номер газети „ГОЛОС
80-річчю
від
дня
народження
Редакційна
колегія
„ГОЛОС ПРОФСПІЛКИ“
Січень 2017 року

газети

8. Оформити
фотовиставку,
присвячену
життю
і
діяльності
Олександра Антоновича Захаренка у фойє обласного Будинку вчителя.
Обласний
комітет
Профспілки
працівників
освіти
і
науки
України,
обласний Будинок вчителя
Січень 2017 року
9. Організувати проведення конференції лауреатів обласної премії імені
Олександра Антоновича Захаренка та премії обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України імені народного
вчителя
Олександра Антоновича Захаренка.
Президія
обласного
комітету
Профспілки працівників освіти і науки
України,
обласний Будинок вчителя
Січень 2017 року
10. Організувати
проведення
на
базі
Авторської
школи
Олександра Антоновича Захаренка в с. Сахнівки Корсунь-Шевченківського
району обласного зльоту молодих учителів.
Президія
обласного
комітету

3

Профспілки працівників освіти і науки
України,
обласний Будинок вчителя
Жовтень 2016 року
11. Міським, районним комітетам і радам Профспілки працівників освіти
і науки України спільно з відділами освіти, профспілковим комітетом
Черкаського
національного
університету
ім.
Б. Хмельницького,
Уманського державного педагогічного університету ім. П. Г. Тичини,
Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка
та Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка спільно
з адміністраціями вищих навчальних закладів організувати проведення
науково-практичних конференцій, читань, круглих столів, вечорів ушанування
та уроків пам’яті Олександра Антоновича Захаренка.
Обласний
комітет
Профспілки
працівників
освіти
і
науки
України,
вищі навчальні заклади І-ІІ, ІІІ-IV
рівнів акредитації
2016 – 2017 роки
12. Здійснити виплату до Дня працівника освіти обласних премій та премій
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
імені народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
Щорічно
ІІ. Науково-методична та видавнича діяльність
1. Забезпечити
проведення
у
навчальних
закладах
області
науково-практичних конференцій, педагогічних читань з вивчення педагогічної
спадщини Олександра Антоновича Захаренка.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“
Жовтень 2016 року – лютий 2017 року
2. Запровадити постійний методичний патронаж щодо організації
навчально-виховного процесу в Авторській Олександра Антоновича Захаренка
середній загальноосвітній школі с. Сахнівки Корсунь-Шевченківського району;
надати допомогу в комплектації кваліфікованими педагогічними кадрами,
створенні їм відповідно до законодавства необхідних житлово-побутових умов.
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Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
Постійно
3. Поповнити Віртуальний музей Олександра Антоновича Захаренка новими
матеріалами, що ілюструють хід упровадження ідей народного учителя
в діяльність сучасних навчальних закладів.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“
Жовтень 2016 року – лютий 2017 року
4. Розробити
спецкурс
з
питань
упровадження
ідей
Олександра Антоновича Захаренка в практику роботи навчальних закладів,
в установленому порядку забезпечити включення його до навчальних планів
підготовки спеціалістів педагогічного спрямування, перепідготовки всіх
категорій педагогічних працівників.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“
Жовтень 2016 року – лютий 2017 року
5. Упроваджувати науково-педагогічну спадщину видатного педагога
у зміст та організацію навчально-виховного процесу Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.
Черкаський національний університет
імені
Богдана
Хмельницького
Постійно
6. Підготувати до друку науково-методичні посібники з проблеми
„Експериментальна діяльність закладів освіти Черкаської області в контексті
розвитку ідей Олександра Антоновича Захаренка“.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“
До 1 лютого 2017 року
7. Підготувати виставку науково-педагогічних посібників із питань
вивчення творчої спадщини Олександра Антоновича Захаренка.
Комунальний
навчальний
заклад
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних
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працівників Черкаської обласної ради“
До 1 лютого 2017 року
8. Провести серед студентів Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького конкурс студентських науково-дослідних робіт,
в яких висвітлюватимуться новаторські ідеї, творчі здобутки Захаренківського
досвіду формування людини, громадянина та патріота.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Вересень 2016 – лютий 2017 року
9. Звернутися до освітніх закладів щодо активізації в розв’язанні проблем
взаємодії сім’ї та школи у формуванні національно свідомої особистості,
її громадянської відповідальності та патріотизму, що успішно вирішувалися
в діяльності Сахнівської середньої школи, акцентуючи увагу на сучасні
соціально-економічні, військово-політичні умови.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Вересень 2016 року
10. Підготувати до друку видання та матеріали, в яких висвітлюється
навчально-наукова спадщина Олександра Антоновича Захаренка.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Вересень –лютий 2016 року
11. Поновити експозицію Музею-лабораторії педагогічної спадщини
Олександра Антоновича Захаренка Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Серпень – вересень 2016 року
12. Ввести у навчальні програми навчально-наукових інститутів
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
які готують вчителів, спецкурс (6 годин – лекції, 6 годин – семінари)
про науково-практичну діяльність Олександра Антоновича Захаренка.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Липень – серпень 2016 року
13. Організувати
протягом
року
екскурсії
для
педагогічних працівників та студентів Черкаського національного університету
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імені Богдана Хмельницького в Авторську Олександра Антоновича Захаренка
середню загальноосвітню школу с. Сахнівки Корсунь-Шевченківського району.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
2016 – 2017 навчальний рік
14. Взяти участь в обласних, районних, міських педагогічних читаннях,
конференціях,
присвячених
80-річчю
від
дня
народження
Олександра Антоновича Захаренка.
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
2016 – 2017 навчальний рік
15. Спільно з Обласною організацією Профспілки працівників освіти
і науки України встановити барельєф Олександру Антоновичу Захаренку
(навчальний корпус № 4 Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького).
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Січень 2017 року
16. Вирішити питання щодо введення до штатного розпису Авторської
Олександра Антоновича Захаренка середньої загальноосвітньої школи
с. Сахнівки додаткових посад: заступника директора з виховної роботи,
дендролога.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 31 грудня 2016 року
17. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України,
Національною академією педагогічних наук України про відновлення відзнаки
педагогічних працівників „Знак Олександр Антонович Захаренко“.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 31 грудня 2016 року
18. Провести студентську науково-практичну конференцію „Поспішаймо
робити добро…“
Комунальний вищий навчальний
заклад
„Корсунь-Шевченківський
педагогічний
коледж
імені Т. Г. Шевченка Черкаської
обласної ради“
Листопад 2016 року
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19. Провести конкурс серед студентської молоді на кращий проект
Добротворення: „Сію добро словом,“ „Літопис незвичайних справ“ тощо.
Комунальний вищий навчальний
заклад
„Корсунь-Шевченківський
педагогічний
коледж
імені Т. Г. Шевченка Черкаської
обласної ради“
Вересень – грудень 2016 року
20. На
базі
комунального
вищого
навчального
закладу
„Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка“
провести психолого-педагогічний семінар „Азбука педагогічних істин
від Олександра Антоновича Захаренка“.
Комунальний вищий навчальний
заклад
„Корсунь-Шевченківський
педагогічний
коледж
імені Т. Г. Шевченка Черкаської
обласної ради“
Січень 2017 року
ІІІ. Упорядкування та зміцнення матеріально-технічної бази
Авторської Олександра Антоновича Захаренка середньої загальноосвітньої
школи с. Сахнівки
Корсунь-Шевченківського району
1. Забезпечити:
1) створення кімнати-музею
в контексті сучасної доби“.

„Олександр

Антонович

Корсунь-Шевченківська
державна адміністрація
До 1 вересня 2016 року

Захаренко
районна

2) виготовлення нових вивісок на головне приміщення школи, музею
та спорткомплексу.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 1 вересня 2016 року
3) розроблення проектів нової експозиції вестибюля Авторської
Олександра Антоновича Захаренка середньої загальноосвітньої школи,
рекреацій на 1-му та 2-му поверхах.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 1 вересня 2016 року
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4) виготовлення сувенірних календариків та буклетів, присвячених
80-річчю від дня народження Олександра Антоновича Захаренка.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 1 лютого 2017 року
2. Вжити заходів щодо відновлення роботи шкільного телевізійного центру
Авторської Олександра Антоновича Захаренка середньої загальноосвітньої
школи.
Корсунь-Шевченківська
районна
державна адміністрація
До 1 вересня 2016 року

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
28.07.2016 № 378

СКЛАД
організаційного комітету із підготовки та відзначення в області 80-річчя
від дня народження Олександра Антоновича Захаренка
КОВАЛЬ
Віталій Володимирович

– перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова організаційного комітету

ДОМАНСЬКИЙ
Володимир Миколайович

– депутат обласної ради, голова постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки культури,
молодіжної політики та спорту, заступник
голови організаційного комітету (за згодою)

ДАНИЛЕВСЬКИЙ
Валерій Вікторович

– начальник управління освіти і науки обласної
державної
адміністрації,
секретар
організаційного комітету
Члени організаційного комітету:

АЛЄКСЄЄВА
Ірина Володимирівна

– начальник
відділу
освіти
Корсунь-Шевченківської районної державної
адміністрації

БЕЗЛЮДНИЙ
Олександр Іванович

– ректор Уманського державного педагогічного
університету імені П. Тичини (за згодою)

КАЛІНІЧЕНКО
Михайло Михайлович

– директор філії Національної телекомпанії
України „Черкаська регіональна дирекція“
(за згодою)

КЛИМЕНКО
Василь Тарасович

– голова
Корсунь-Шевченківської
державної адміністрації

районної

КРАВЧЕНКО
Наталія Миколаївна

– директор Департаменту
державної адміністрації

обласної

фінансів
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КРУТЕНКО
Ольга Володимирівна

– доцент кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту
комунального
навчального
закладу
„Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаської обласної ради“ (за згодою)

ОСТРОВСЬКИЙ
Олег Анатолійович

– начальник
управління
культури
та взаємозв'язків з громадськістю обласної
державної адміністрації

РИБАЛКА
Іван Леонідович

– директор Авторської О. А. Захаренка середньої
загальноосвітньої
школи
с.
Сахнівки
Корсунь-Шевченківського району (за згодою)

СІМУШІНА
Оксана Іванівна

– заступник начальника управління освіти і науки
обласної державної адміністрації

ЧЕПУРНА
Наталія Миколаївна

– ректор комунального навчального закладу
„Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників Черкаської
обласної ради“ (за згодою)

ЧЕРЕВКО
– ректор Черкаського національного університету
Олександр Володимирович
імені Богдана Хмельницького (за згодою)
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