
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

30 травня 2019 року                м.Запоріжжя № 381 

 
Про підготовку та проведення  
Всеукраїнського науково- 
практичного семінару  
«Світ дитинства»  
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.05.2019 

№ 1/9-329 «Щодо проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Світ дитинства», планів роботи на 2019 рік Міністерства освіти і науки 

України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників 

дошкільної освіти» та комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, з метою 

підтримки вмотивованого професійного розвитку дорослих суб’єктів системи 

дошкільної освіти, вдосконалення власної освіти впродовж усього життя, а 

також вирішення актуальних проблем освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1.  Провести 19-21 червня 2019 року на базі комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради Всеукраїнський науково-практичний семінар «Світ 

дитинства» (за формою проведення – «Літня школа для дорослих 2019» - 

педагогічний квест) (далі – Семінар). 
 

2.  Визначити організаційний комітет Семінару (додаток 1). 
 

3.  Виконуючому обов’язки ректора комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради (далі – КЗ «ЗОІППО» ЗОР) Казачуку А.В. до 07.06.2019: 

1) підготувати та затвердити проект програми Семінару; 

2) інформацію про Семінар розмістити на офіційному Інтернет-сайті 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР: http://www.zoippo.zp.ua та сайті кафедри дошкільної освіти: 

https://mkkdo.jimdo.com. 

 

http://www.zoippo.zp.ua/
https://mkkdo.jimdo.com/
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4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, уповноваженим в управлінні освітою об’єднаних 

територіальних громад: 

1) сприяти участі педагогічних працівників дошкільної освіти у Семінарі; 

2) до 03.06.2019 надсилання працівниками дошкільної освіти заявки про 

участь у Семінарі (додаток 2) на електронну адресу kdo.zp@ukr.net. 
 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління Захарчука В.М. 
 

 

Директор Департаменту                                                                  Т. ОЗЕРОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Байєр 233 40 02 
Оксана Устименко 239 01 70 



Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти 

і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації 

від 30.05.2019 № 381 

 

СКЛАД  

організаційного комітету  

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Світ дитинства»  

(форма проведення Літня школа для дорослих 2019) 

 

1. Озерова Т.Я. – директор Департаменту освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації, голова організаційного комітету Семінару; 

2. Казачук А.В. - виконуючий обов’язки ректора КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

співголова організаційного комітету Семінару; 

3. Гура Т.Є. – проректор з наукової та міжнародної діяльності 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, заступник голови організаційного комітету Семінару; 

4. Байєр О.М. - завідувач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

заступник голови організаційного комітету Семінару з науково-організаційних 

питань; 

5. Зубко О.І. - головний бухгалтер КЗ «ЗОІППО» ЗОР, заступник голови 

організаційного комітету Семінару з фінансових питань; 

6. Василенко A.A. - проректор з адміністративно-господарської роботи КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, заступник голови організаційного комітету Семінару з 

організаційно-господарських питань; 

7. Григоренко Г.І. - доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

член оргкомітету; 

8. Самсонова О.О. - доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

член оргкомітету; 

9. Погрібняк Н.В. - старший викладач кафедри дошкільної освіти 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, член оргкомітету; 

10. Шульга Л.М. - доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

член оргкомітету; 

11. Якуба С.В. - старший викладач кафедри дошкільної освіти 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, член оргкомітету. 

 
 
Заступник директора департаменту – 
начальник управління                                                                    В. ЗАХАРЧУК 
 

 

 

 

 
Ольга Байєр 233 40 02 
Оксана Устименко 239 01 70 



Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної 

державної адміністрації 

від 30.05.2019 № 381 

 

Додаток  

до листа Міністерства освіти і 

науки України  

від 28.05.2019 № 1/9-329 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Літня школа для дорослих 2019» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Назва організації повністю (ОДА, 

ВНЗ, ОІППО; ВО, НМЦ, ОТГ, ЗДО 

тощо): 

 

Посада:  

Контактні телефони: (обов’язково 

заповнити) 

 

E-mail: (обов’язково заповнити)  

Потреба у готелі   

Харчування (обід у столовій)   

Орієнтовна дата приїзду   

Орієнтовна дата від’їзду  

 

 
Заступник директора департаменту – 
начальник управління                                                                    В. ЗАХАРЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Байєр 233 40 02 
Оксана Устименко 239 01 70 


