Проект
вноситься головою
Онуфріївської районної
державної адміністрації

РІШЕННЯ
від ___ вересня 2017 року

№_
селище Онуфріївка

Про районну програму з відзначення
100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського
Відповідно до статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Указу Президента України від 02 грудня 1995 року
№ 1116/95 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» та рішення обласної
ради від 29 вересня 2015 року № 793 «Про відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського»,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму з відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського (далі – Програма) (додається).
2. Затвердити напрямки реалізації та заходи програми згідно додатку
(додається).
3. Рекомендувати райдержадміністрації забезпечити фінансування
заходів Програми.
4. Розробнику Програми забезпечити контроль за виконанням заходів та
щопівроку до 10 числа за звітним періодом інформувати районну раду про їх
виконання.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

Т.УТКІНА

Затверджено
рішення Онуфріївської
районної ради
______________________________
___________________________
РАЙОННА ПРОГРАМА
з відзначення 100-річчя
від дня народження В. О. Сухомлинського
І. Загальні положення
Районна програма з відзначення 100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського (далі – Програма) розроблена відповідно до рішення
обласної ради від 29 вересня 2015 року №793 «Про відзначення 100-річчя від
дня народження В. О. Сухомлинського», рішення Кіровоградської обласної
ради від 19 травня 2017 року №289 «Про обласну програму з відзначення
100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського».
Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918
року. Починаючи з 1948 року й до кінця життя (1970) працював директором
школи в селищі Павлиш Онуфріївського району на Кіровоградщині,
заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної праці. Протягом 22 років
проводив тривалий педагогічний експеримент, у результаті якого створив
оригінальну систему виховання дітей. Він є автором 48 монографій, понад
600 наукових статей, 1 500 оповідань і казок для дітей.
Твори В. Сухомлинського видані 53-ма мовами світу, загальним
тиражем майже 15 млн. примірників. Книга «Серце віддаю дітям»
перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання. Його твори видавали у
Азейбарджані, Вірменії, Білорусії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані,
Латвії, Литві, Молдові, Таджикистані, Татарстані, Узбекистані, Чувашії, а
також у Англії, Болгарії, Іспанії, Китаї, Монголії, Німеччині, Польщі,
Румунії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехословаччині, Югославії, Японії.
В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як
педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває
дитина як унікальна особистість.
На честь Василя Сухомлинського 2003 року в Україні випустили
ювілейну монету. Ім’ям Сухомлинського названо відомчу відзнаку
Міністерства освіти і науки України, десятки навчальних закладів названо на
його честь.
Ідеї В. О. Сухомлинського активно впроваджують в життя педагогічні
колективи навчальних закладів області, України, світу.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Відзначення 28 вересня 2018 року 100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського є одним із чинників формування національної
ідентичності та суспільної консолідації. Пам’ятні події дозволяють зробити
значними для суспільства ключової події загальнонаціональної історії та
культури. Спільне відзначення свята є потужним фактором консолідації
суспільства, надає громадянам відчуття причетності до загальнонаціональної
спільноти. Відзначення цієї значущої події потребує проведення змістовних
широкомасштабних інформаційних заходів, відкритих суспільних дискусій,
які сприятимуть усвідомленню значущості для держави та суспільства
педагогічної спадщини гуманіста, письменника, учителя, Великого Українця,
відомого далеко за межами держави.
З огляду на те, що відзначення пам’ятних дат має вплив на формування
історичної пам’яті та національної ідентичності громадян України, необхідно
прийняти Програму, якою передбачити комплекс заходів, виконання яких
значною мірою сприятиме ознайомленню більш ширшого кола дітей, молоді,
громадськості з життям та діяльністю В. О. Сухомлинського.
ІІІ. Визначення мети програми
Метою Програми є вшанування пам’яті, сподвижницької педагогічної
праці та громадянської активності В. О. Сухомлинського, подальшого
впровадження педагогічної спадщини.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
1. Основними завданнями реалізації Програми є:
1) організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у
Онуфріївському районі Кіровоградської області 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського;
2) розвиток співпраці з громадами;
3) залучення громадськості до реалізації державної політики в районі.
2. Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення
основних заходів:
1)
проведення урочистих заходів (конференцій, засідань за круглим
столом, семінарів, конкурсів, майстер-класів тощо) з нагоди відзначення
100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського;
2)
співпраця з громадськими організаціями у сфері відзначення
пам’ятних дат та подій;
3)
організація поїздок офіційних делегацій, пов’язаних із
відзначенням 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського;

4)
виготовлення поліграфічної продукції, замовлення транспортних
послуг, квіткової продукції та інших послуг для забезпечення проведення
заходів.
Реалізація заходів Програми відбуватиметься за сприяння структурних
підрозділів райдержадміністрації, постійної комісію районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту,
молодіжної політики та у справах сім’ї.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
обласного, місцевого бюджетів та коштів інших джерел, не заборонених
чинним законодавством. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат,
необхідних для виконання Програми, з визначенням джерел фінансування,
наведено в таблиці.
Програма реалізовуватиметься протягом 2017-2018 років:
І етап - 2017 рік; ІІ етап – 2018 рік.
Виконання визначених Програмою завдань здійснюватиметься шляхом
реалізації заходів програми із відзначення 100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського.
У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно із встановленим
порядком.
V. Результативні показники Програми
1.
Виконання Програми дасть змогу:
1) проведення у вересні 2018 року в смт Павлиш Онуфріївського
району, інших населених пунктах району, урочистих зборів освітянської
спільноти, представників громадських організацій, іноземних делегацій,
присвячених цьому ювілею;
2) проведення у вересні 2018 року Міжнародної науково-практичної
конференції та ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (Кропивницький – Павлиш);
3) проведення у навчальних закладах заходів, присвячених 100-річчю
від дня народження Василя Сухомлинського та творча трансформація його
педагогічної спадщини;
4) створення до 2025 року на базі НВК «Павлиська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів – ліцей імені В. О. Сухомлинського» освітньопедагогічного комплексу у складі загальноосвітньої школи, дошкільного
навчального закладу, школи мистецтв, педагогічно-меморіального музею
В. О. Сухомлинського, бібліотеки, дослідницького центру;
5) проведення ремонту меморіального музею В. О. Сухомлинського;
2.
Показники продукту районної Програми наведено у таблиці.
VІ. Координація та контроль за виконанням програми
Координація виконання Програми покладається на районну раду,
районну державну адміністрацію та відділ освіти райдержадміністрації.

Інформацію про стан виконання Програми надається до Онуфріївської
районної ради щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним
періодом. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну
комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Додаток 1
до рішення районної ради
від
VІІ. Напрямки реалізації та заходи районної програми з відзначення 100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського
№
з/п
1
1

Назва напряму Перелік
реалізації
програми
2
Популяризація
творчої
спадщини
В. О.
Сухомлинського

заходів Термін
виконання
заходу
3
4
1)
проведення
2017 -2018
урочистих відзначень
100-річчя від дня
народження В. О.
Сухомлинського

2) проведення
науково-практичних
конференцій,
семінарів тощо з

2017 -2018

Виконавці
заходу,
показники
5
Відділ освіти

Відділ освіти

Джерела
фінансуван
ня
6
Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Інші
джерела
Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування Очікувальний
(вартість) тис. грн., в тому числі результат
І етап 2017
ІІ етап 2018
7
8
9
Привернення
уваги
населення
до
визначної події та
10,6
10,6
залучення до участі у
(Квіткові
(Квіткові
матеріали 1,0; матеріали 1,0; заходах
роздаткові
роздаткові
матеріали
матеріали
учасникам:
учасникам:
папки – 0,350, папки – 0,350,
ручки – 0,250, ручки – 0,250,
блокнот – 1,0,
блокнот – 1,0,
диск з
диск з
віртуальною
віртуальною
екскурсією –
екскурсією –
8,0)
8,0)

-

14,0
(Педагогічні

Створення умов для
реалізації
творчого
потенціалу педагогівноваторів,
обміну

питань впровадження
науково-педагогічної
спадщини В. О.
Сухомлинського

читання:
квіткові
матеріали 1,0;
роздаткові
матеріали
учасникам:
папки – 0,350,
ручки – 0,250,
блокнот – 1,0,
диск з
віртуальною
екскурсією –
8,0.
Обласний
марафон (Педагогічні
читання:
квіткові
матеріали 1,0;
роздаткові
матеріали
учасникам:
папки – 0,350,
ручки – 0,250,
блокнот – 1,0,
диск з
віртуальною
екскурсією –
2, 690)

Інші
джерела

досвідом
педагогічними
здобутками

та

3) проведення
масових заходів з
дітьми та молоддю,
присвячених В. О.
Сухомлинському

4) вивчення ,
узагальнення та
поширення досвіду
роботи педагогівноваторів,
послідовників
В. О. Сухомлинського

2017 -2018

2017 -2018

Відділ освіти

Відділ освіти

Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Інші
джерела
Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Інші
джерела

2,300
(Фотовиставка
ДНЗ
«Вернісаж
дитячих
усмішок» нагороди: 3
грамоти, 7
подяк – 0,30 ;
ДЮЦ Проект
«Ляльковий
театр» 2,0
(пошив ляльок
і ширми)

-

7,900
(Свято для
обдарованих
дітей: грамоти
подяки– 0,100,
книжки на
подарунки –
3,0; брейнринг для
молодих
спеціалістів:
грамоти,
подяки – 0,300,
переможцю –
0,500;
Фестиваль
«Барви
сонячного
літа» 4, 0
(підвіз,
грамоти,
подарунки
дітям)

12,0
Друкована
продукція
педагогічної
спільноти

Реалізація потенціалу
дітей та молоді у
літературі, творчості,
образотворчому
мистецтві,
інтелектуальних
змаганнях

Можливість
ознайомлення
педагогів з цінним
досвідом роботи
педагогів-новаторів,
послідовників
педагогічної
спадщини
В. О. Сухомлинського

5) проведення
конкурсу
дослідницьких робіт
учителів з вивчення
та впровадження
педагогічної
спадщини
В. О. Сухомлинського

2017 -2018

6) проведення
конкурсів
педагогічної
майстерності
вчителів, вихователів
навчальних закладів,
приурочених 100річчю
В. О. Сухомлинського

2017 -2018

7) запровадження
виплати районної
премії вчителям, які
успішно
впроваджують
педагогічну спадщину
В. О. Сухомлинського
8) створення
ювілейної рубрики на
сайтах навчальних
закладів, присвячених
В. О Сухомлинського

2017 -2018

2017 -2018

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Інші
джерела
Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Інші
джерела
Обласний
бюджет
Районний
бюджет
Інші
джерела
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
джерела

-

3,0
(0,500 –
переможцю,
2,500 –
видавництво
матеріалів

2,0
Проведення
районного
етапу
«Учитель
року»

2,0
Проведення
районного
етапу
«Учитель
року»

-

-

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

Мотивація вчителів
до вивчення та
впровадження у
навчально-виховний
процес педагогічної
спадщини
В. О. Сухомлинського
в практичній
діяльності
Запровадження
виплати
районних
премій вчителям, які
успішно
впроваджують
педагогічну спадщину
В. О. Сухомлинського

Заохочення педагогівноваторів,
які
успішно
впроваджують
ідеї
В. О. Сухомлинського
Можливість
ознайомлення
громадян
із
матеріалами,
присвяченими
заходам,
що
приурочені 100-річчю
В. О. Сухомлинського

9) Інші заходи
(проведення обласних
заходів на базі
навчальних закладів
району та музею
В. О.
Сухомлинського)

2

Увічнення
пам’яті В. О.
Сухомлинського

2017 -2018

1) поповнення
бібліотечних фондів
навчальних закладів
творами В. О.
Сухомлинського
та створення
віртуальних бібліотек
для інтернеткористувачів

2017 -2018

2) створення музеїв
навчальних закладів,
присвячених
педагогічній,
літературній та
громадській
діяльності

2017 -2018

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Обласний
бюджет

-

Районний
бюджет

В
межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

Обласний
бюджет
Районний
бюджет
Інші
джерела

Обласний
бюджет
Районний
бюджет
Інші
джерела

Обласний 3денний
семінар
вчителів основ
здоров’я
(харчування,
сувенірна
продукція,
транспортні
послуги)
-

В межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

Можливість
ознайомлення
громадян
із
матеріалами,
присвяченими
заходам,
що
приурочені 100-річчю
В. О. Сухомлинського

Обласні заходи
на базі
навчальних
закладів
району
(харчування,
проживання,
сувенірна
продукція,
транспортні
послуги)
Збільшення
можливості
користування
10,0
бібліотечним фондом
учителям та учням
навчальних закладів

-

-

-

-

Ознайомлення
педагогів, дітей та
молоді з матеріалами
про життя і творчість
В. О.
Сухомлинського,
зібраними у

В. О. Сухомлинського
та його послідовників
3) Організоване
відвідування
педагогами, учнями
музеїв та музейних
кімнат В. О.
Сухомлинського при
навчальних закладах
області та у селищі
Павлиш

4) Реставрація
(капітальний ремонт
та переекспозиція)
музею
В. О. Сухомлинського

2017 -2018

2017 -2018

Відділ освіти

Відділ освіти

Обласний
бюджет
Районний
бюджет
Інші
джерела

-

-

-

-

Обласний
бюджет

311.302

-

Районний
бюджет

860.000

Переекспоз
иція трьох
залів
педагогічно
ї частини
музею
Придбання
стільців
Заміна
вхідних
дверей
Облицюван
ня порогу
музею
плиткою

700,0

35,0
20,0

15,0

меморіальних музеях
області
Ознайомлення
педагогів, дітей та
молоді з матеріалами
про життя і творчість
В. О.
Сухомлинського,
зібраними у
меморіальних музеях
області.

Підготовка музею
до
численних
відвідувань делегацій
у
зв’язку
з
відзначенням
100річчя
від
дня
народження
В. О. Сухомлинського

Перевидан
ня
путівника
по музею
Видати
буклет,
календарі,
ручки
Сувеніри
(значок
«Серце
віддаю
дітям»)
Встановлен
ня
централізов
аної
пультової
охорони

Всього:
Обласний бюджет
Районний бюджет
Інші джерела

10,0

15,0

15,0

50,0

311,302
878,000
-

62,0
-

