
                                                              

Чернівецька обласна державна адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

                                                                                          

НАКАЗ 

 28.11.2014                      м. Чернівці       № 250               

 

 Про організацію роботи з адаптації програм 

та навчально-методичного комплексу  

спеціального курсу виховної спрямованості 

 «Культура добросусідства» 

 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014  

№1/9-502  та у зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації в країні, 

викликаною російською агресією, наявністю значної кількості внутрішньо 

переміщених осіб із Криму та Сходу України, й необхідністю розвитку 

гуманітарної освіти, діалогу й толерантності серед дітей та дорослих, 

міжрегіонального співробітництва й формування громадянської ідентичності 

дітей та молоді, а також зважаючи на висновки і рекомендації експертів 

офісу Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин,  

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Розпочати роботу з адаптації програм і навчально-методичного 

комплексу спеціального курсу «Культура добросусідства», спрямованого на 

поширення міжкультурної освіти та виховання толерантності. 

 2. З цією метою: 

 2.1.   Затвердити склад творчої групи у складі 5 осіб для організації 

роботи з розробки програми спецкурсу «Культура добросусідства» для 

дошкільних навчальних закладів Чернівецької області як варіант адаптованої 

програми   «Кримський віночок», схваленої  до використання у навчальних 

закладах України у комплекті програм спецкурсу «Культура добросусідства»  

(лист ІІТЗО від 30.07.2013 № 14.1/12-Г-436). Склад творчої групи додається. 



 2.2. Затвердити склад творчої групи для завершення розробки програми 

спецкурсу «Культура добросусідства» для учнів початкової школи  та 

розробки методичного посібника  до спецкурсу для учнів 1-го класу 

початкової школи Чернівецької області як адаптованих робочих зошитів для 

учнів 1, 2, 3 та 4 класів, схвалених до використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист ІІТЗО від 02.04.2014 № 14.1/12-Г-534). Склад 

творчої групи додається. 

 2.3. До 15.06.2015   творчим групам розробити, підготувати до друку та 

подати на затвердження Вченої ради ІППОЧО вищезазначені програми та 

методичний посібник. 

 3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області: 

  3.1.  До 20.06.2015  провести  семінар для методистів РМК/ММК, які 

ведуть питання дошкільної та початкової освіти,  керівників дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів з метою ознайомлення педагогів 

області із завданнями та змістом спецкурсу «Культура добросусідства»  для 

подальшого  його впровадження. 

 3.2. До 15.08.2015 визначити пілотні дошкільні та загальноосвітні 

начальні заклади області, педагоги яких будуть брати участь в апробації 

спецкурсу «Культура добросусідства»  у роботі з дітьми 5-го та 6-го  років  

життя в умовах дошкільних навчальних закладів та у роботі з учнями перших 

класів початкової школи та подати їх на затвердження в Департамент освіти і 

науки облдержадміністрації. 

 3.3.  До 01.09.2015 провести  навчальні семінари, тренінги  із 

залученням  авторського колективу комплекту програм та методичних 

посібників спецкурсу «Культура добросусідства» під керівництвом          

М.А. Араджионі  для підготовки педагогів, які будуть брати участь в 

апробації,  до впровадження адаптованих програм  та робочого зошиту на 

базі середніх та старших груп дошкільних навчальних закладів та  1-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області  у 2015/2016 

навчальному році. 

 3.4. Упродовж 2015/2016 навчального року забезпечити організаційний 

і науково-методичний супровід  апробації курсу «Культура добросусідства». 

 3.5. До  30.05.2016 підвести підсумки роботи по апробації спецкурсу 

«Культура добросусідства». 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки Потурнака Б.М.  

 

Директор Департаменту                                                            О.Палійчук                                                 



                                                     

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      наказ Департаменту 

                                                                                      освіти і науки 

                                                                                       облдержадміністрації 

                                                                                      ___________________ 

 

Склад творчої групи   

для організації роботи з розробки програми 

 спецкурсу «Культура добросусідства» 

 для дошкільних навчальних закладів Чернівецької області 

 

 1. Савчук О.С. методист Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області 

2.  Петрик Л.В. методист  РМК управління освіти 

Глибоцької райдержадміністрації 

3. Кузик М.М. вихователь-методист ДНЗ № 2 

«Барвінок» м. Сокиряни 

4. Дідів Л.П. вихователь-методист ДНЗ № 25 ЦРД 

«Малюк» м. Чернівці 

5.  Галиця Л.М. 

0989353800 

вихователь Сергіївського ДНЗ 

Путильського району  

 

 

Начальник  управління 

освіти і науки  Департаменту                                                           Г.Куриш                                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      наказ Департаменту 

                                                                                      освіти і науки 

                                                                                       облдержадміністрації 

                                                                                      ___________________ 

 

Склад творчої групи    

для розробки методичного посібника  

до спецкурсу «Культура добросусідства» 

 у вигляді робочого зошиту для учнів 1-х класів  

загальноосвітніх навчальних закладів  Чернівецької області 

 

 1. Одинак М.М. Завідувач НМЦ безперервної 

педагогічної освіти, атестації 

педкадрів та освітніх закладів  

Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області 

2.  Унгурян І.К. методист НМЦ іноземних мов та 

міжнародних відносин І 

3. Факас Є. М директор Чернівецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 13 

4.  Дереневська А.В. вчитель початкових класів 

Костичанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Новоселицького району 

5. Боярин А.М.  директор Колінковецької ЗОШ І-ІІІ 

ст. Хотинського району 

 

Начальник  управління 

освіти і науки  Департаменту                                                           Г.Куриш                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконавець: 

  

В.о. директора Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області                              

 

 

__________ 

 

 

Т.Богачик     

 

 

/_________/ 

 

Погоджено: 

 

Начальник управління освіти і 

науки  Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації           

 

 

__________ 

 

 

Г.Куриш    

 

 

/_________/ 

 

 

   

Головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої, 

спеціальної освіти та соціального 

захисту 

 

 

 

__________ 

 

 

 

О.  Остафій  

 

 

 

/_________/ 

 

 

   

Головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої, 

спеціальної освіти та соціального 

захисту 

 

 

 

__________ 

 

 

 

Е.Дорогова    

 

 

 

/_________/ 

 

 

   

Юрист Групи моніторингу  системи 

освіти, господарського 

обслуговування та аудиту установ 

освіти області 

 

 

 

__________ 

 

 

 

І.Фочук 

 

 

 

/_________/ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


