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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 жовтня 2012 року Харків № 595

Про відзначення 125 - річчя з 
дня народження А.С. Макаренка

Відповідно до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, 
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 03 лютого 2009 року 
№1103-У (зі змінами), з метою відзначення на регіональному рівні 
125-річчя від дня народження видатного українського педагога і письменника 
Антона Семеновича Макаренка, керуючись статтями 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та реалізації у 
Харківській області заходів з відзначення 125-річчя з дня народження 
А.С. Макаренка та затвердити його персональний склад (додається).

2. Затвердити план заходів з відзначення 125-річчя з дня народження 
А.С. Макаренка (далі -  План заходів), що додається.

3. Районним державним адміністраціям:
3.1. Забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням.
3.2. Інформувати Головне управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації (Шаповал Р.В.) до 04 квітня 2013 року про виконання 
Плану заходів.

Запропонувати міським радам міст обласного значення здійснити 
аналогічні заходи.

4. Управлінню у справах преси та інформації Харківської обласної 
державної адміністрації (Маренич В.М.) спільно з Харківською обласною 
державною телерадіокомпанією (Гулевський С.В.) забезпечити висвітлення 
заходів, присвячених відзначенню 125-річчя з дня народження 
А.С. Макаренка, через засоби масової інформації.
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5. Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної 
адміністрації (Шаповал Р.В.) інформувати обласну державну адміністрацію про 
виконання розпорядження до 10 квітня 2013 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адм

адміністрації
Голова обласної держа

М.М. ДОБКІН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18 жовтня 2012 року № 595

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та реалізації у Харківській області 

заходів з відзначення 125-річчя з дня народження А.С. Макаренка

1. САВІН
Євген Євгенович

заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова організаційного 
комітету

2. БАРАШ
Євген Юхимович

начальник управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Харківській області (за згодою)

3. ЛАТИНСЬКИЙ
Андрій Володимирович

4. ПОНОМАРЬОВА 
Г алина Федорівна

5. ПРОКОПЕНКО 
Іван Федорович

6. ШАПОВАЛ
Роман Володимирович

заступник начальника управління 
Державної пенітенціарної служби України 
в Харківській області (за згодою)

ректор комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради (за згодою)

ректор Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди (за згодою)

начальник Головного управління освіти і 
науки Харківської обласної державної 
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18 жовтня 2012 року № 595

ПЛАН
заходів з відзначення 125-річчя з дня народження А.С. Макаренка

№Лі
п/п Зміст заходу Термін

виконання Виконавці заходу

1. Організувати в бібліотеках, музеях тематичні 
виставки видань творів, історичних документів, 
присвячених 125-річчю з дня народження 
А.С. Макаренка

Листопад
2012 року - 

березень
2013 року

Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації, районні 
державні адміністрації за участю міських рад міст 
обласного значення

2. Забезпечити проведення в навчальних закладах 
області науково-практичних конференцій 
«Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні проблеми 
сучасності», засідань «круглих столів», семінарів, 
тематичних вечорів, зустрічей з вихованцями 
А.С. Макаренка за темами: «Антон Макаренко: 
творчість як доля», «Харківщина в житті і діяльності 
А.С. Макаренка», присвячених творчому спадку та 
діяльності Антона Макаренка

Січень- 
березень 

2013 року

Головне управління освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації, відділи освіти 
районних державних адміністрацій за участю 
відділів (управлінь) освіти міських рад міст 
обласного значення

3. Організувати в бібліотеках (музеях) при навчальних 
закладах тематичні виставки видань творів, 
історичних документів, експозицій з архівних фото- і 
художніх матеріалів, присвячених життю та 
діяльності видатного українського педагога і 
письменника А.С. Макаренка

Листопад
2012 року - 

березень
2013 року

Головне управління освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації, відділи освіти 
районних державних адміністрацій за участю 
відділів (управлінь) освіти міських рад міст 
обласного значення

№Л<
п/п Зміст заходу Термін

виконання Виконавці заходу

4. Рекомендувати організувати засідання «круглого 
столу» за темою: «Педагогічна спадщина 
А.С. Макаренка в контексті сучасних вимог 
виховного процесу»

Березень 
2013 року

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- 
педагогічна академія» Харківської обласної ради

5. Рекомендувати організувати методичний семінар за 
темою: «Методичні основи формування педагогічної 
майстерності на матеріалах наукової і творчої 
спадщини А.С. Макаренка»

Лютий 
2013 року

Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

6. Рекомендувати провести міжвузівський науково- 
теоретичний семінар «Позитивна педагогіка 
А.С. Макаренка»

Грудень 
2012 року

Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

7. Рекомендувати організувати науково-практичну 
студентську конференцію «А.С. Макаренко і школа 
XXI століття: традиції й інновації»

Березень 
2013 року

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- 
педагогічна академія» Харківської обласної ради

8. Рекомендувати провести засідання загально 
академічного літературного клубу «ЛІК», 
присвяченого «Педагогічній поемі» А.С. Макаренка

Березень 
2013 року

Харківський гуманітарний університет «Народна 
українська академія»

9. Рекомендувати організувати проведення тематичних 
тьютерських годин в академічних групах за темою 
«А.С. Макаренко і м. Харків»

Березень 
2013 року

Харківський гуманітарний університет «Народна 
українська академія»

10. Рекомендувати забезпечити проведення тижня 
А.С. Макаренка

Березень 
2013 року

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди



№№
п/п Зміст заходу Термін

виконання
Виконавці заходу

11. Рекомендувати організувати виставку літератури, 
присвячену життю та педагогічній спадщині 
А.С. Макаренка, в Центрі російської культури

Березень 
2013 року

Харківський гуманітарний університет «Народна 
українська академія»

12. Забезпечити висвітлення через засоби масової 
інформації заходів із вшанування пам’яті Антона 
Макаренка та з нагоди 125-річчя з дня його 
народження

Січень- 
березень 

2013 року

Управління у справах преси та інформації 
Харківської обласної державної адміністрації, 
Харківська обласна державна телерадіокомпанія

13. Організувати для студентської та учнівської молоді 
перегляд та обговорення фільмів про педагогічну 
діяльність Антона Семеновича Макаренка

Грудень
2012 року- 
березень

2013 року

Головне управління освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації, відділи освіти 
районних державних адміністрацій за участю 
відділів (управлінь) освіти міських рад міст 
обласного значення

14. Організувати навчально-тематичні автобусні 
екскурсії місцями життя й діяльності Антона 
Семеновича Макаренка

Жовтень 
2012 р о к у - 

березень 
2013 року

Головне управління освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації, відділи освіти 
районних державних адміністрацій за участю 
відділів (управлінь) освіти міських рад міст 
обласногозначення, Харківська обласна станція 
юних туристів /*

Заступник голови -  керівник апарату /7 /
обласної державної адміністрації В.В. Хома


