
           
 

У К Р А Ї Н А  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від 01 серпня 2017 року                                                         № 64 
 

 

Про затвердження заходів 

з відзначення 100-річчя від  

дня народження В.О. Сухомлинського 

 

 Керуючись ст. 54 Конституції України, відповідно до ст. 42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 11 липня                  

2017 року № 344-р “Про організацію та контроль за виконанням обласної 

програми з відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського”: 

 

1. Затвердити міські заходи з відзначення 100-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського, що додаються. 

2. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради забезпечити 

виконання міських заходів. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    

Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пахолівецька 22 38 70 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

01 серпня 2017 

№ 64 

ЗАХОДИ  
з відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін  Відповідальні 

1 2 3 4 

  1. Індивідуальні консультації «Творча 

особистість учителя у педагогічній спадщині 

В. Сухомлинського» з адміністрацією та 

педагогами міста, надання їм  методичних 

рекомендацій щодо реалізації проекту з 

відзначення 100-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського 

Протягом 

навчального 

року 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  2. Педагогічна вітальня «Ідеї 

В. О. Сухомлинського в системі методичної 

роботи з педагогічними кадрами та їх 

використання в практиці сучасної школи» 

Листопад 2017 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  3. Методичний калейдоскоп: «Використання 

спадщини Василя Сухомлинського в 

навчальній роботі школи» (презентація 

напрацювань вчителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін) 

Лютий 2018 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  4. Засідання опорної школи 

( з досвіду роботи) «Ідеї розвитку 

особистості та колективу в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського в умовах 

Нової української школи» 

Жовтень 2017 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  5. Засідання опорної школи                             

«В.О. Сухомлинський і сучасна організація 

навчально-виховного процесу в початковій 

школі» 

Грудень 2017 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  6. Методичний діалог «Трансформація ідей 

В.О. Сухомлинського в Новій школі.  Уроки 

серед природи і проектна діяльність учнів» 

Лютий 2018 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  7. Засідання опорної школи «Використання 

творчої спадщини В.О.Сухомлинського в 

умовах дошкільного навчального закладу»  

Жовтень 2017 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  8. Круглий стіл «Формування екологічної 

культури та здорового способу життя в 

педагогічній спадщині В.Сухомлинського»  

Березень  2018 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  
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1 2 3 4 

  9. Круглі столи  

«Життя як цінність у культурно-виховній 

інтерпретації В. О. Сухомлинського»  

«Ідеї В. Сухомлинського та сучасні освітні 

акценти» 

 

Березень  2018 

 

Лютий 2018 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  10. Оновлювати картотеку педагогічного 

досвіду щодо впровадження навчально-

виховного процесу 

Протягом 

навчального 

року 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  11. Конкурс малюнків за творами   

В. О.Сухомлинського 

Жовтень 2017 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради, 

відділ культури 

і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

  12. Захист творчих проектів «Популяризація та 

поширення ідей Василя Сухомлинського в 

систему виховної роботи» (презентація 

педагогічних напрацювань) 

Лютий 2018 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  13. Семінар-практикум «Проблеми 

саморозвитку та самореалізації особистості 

на засадах педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського» 

Січень 2018 

 

Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради 

  14. Музейні читання «Педагог, письменник, 

гуманіст» до 100-річчя від дня народження 

В. О. Сухомлинського 

 

Вересень 2018  

 

 

 

Відділ культури 

і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

(міський 

літературно-

меморіальний 

музей 

І.К.Карпенка-

Карого) 

  15. Бесіда для учнів молодших класів «Музей – 

школі» 

 

Протягом 

2017-2018 н.р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

(міський 

літературно-

меморіальний 

музей 

І.К.Карпенка-

Карого) 
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  16. Конференція «Творча спадщина   

В.О. Сухомлинського як джерело розвитку 

професійної майстерності» 

Серпень 2017 Управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради  

  17. Презентація виставки «Казки Василя 

Сухомлинського очима дітей» 

Червень 2018 Відділ культури 

і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

(міський 

літературно-

меморіальний 

музей 

І.К.Карпенка-

Карого) 

   

18. 

Заходи у форматах: літературна вікторина, 

година спілкування, відео-подорож, година 

вшанування, гра-конкурс, сторітайм, 

літературний караван, присвячені сторінкам 

творчості Василя Сухомлинського 

З вересня 2017 

по вересень 

2018 року 

Відділ культури 

і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

(Кіровоградська 

міська 

централізована 

бібліотечна 

система) 
 

 

 

Начальник управління освіти   

Кіровоградської міської ради          Л. Костенко  


