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У К Р А Ї Н А 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ 
18000, м.Черкаси, вул.Гоголя, 251, тел.37-30-22,  

Е-mail: mmk@2upost.com 

WEB: www.mmr-ck.at.ua 

 

від  22.08.2012   №246       

 

Керівникам  

закладів освіти  

 

 

Повідомляємо про методичні заходи, які відбудуться з 27 серпня до  

02 вересня 2012 року: 

27 серпня, понеділок 
1. 09.00 – Перша міська гімназія 

Засідання методичного об’єднання вчителів французької мови 

Тема: «Аналіз роботи м/о вчителів французької мови і задачі на 2012/2013 

навчальний рік» 

Керівник: Симоненко І.М., вчитель колегіуму «Берегиня» 

 

2. 09.00 – гімназія №31 

Засідання методичного об’єднання вчителів біології 

Тема: «Підвищення якості природничо-математичної освіти в контексті 

вимог сучасні» 

Керівник: Юрченко Л.П., вчитель гімназії №31 

 

3. 10.00 – гімназія № 9 ім.О.М.Луценка 

Засідання методичного об’єднання вчителів 2-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Тема: «Організація навчально-виховного процесу у 2012/2013 навчальному році. 

Державний стандарт початкової загальної освіти. Базові навчальні 

програми для початкової школи» 

Керівники:  Смілянець Л.П., вчитель ЗОШ №30 

   Дяченко М.Г., вчитель ЗОШ №4 

 

4. 10.00 – загальноосвітня школа №12 

Засідання методичного об’єднання вчителів української мови і літератури 

Тема: «Опрацювання офіційних документів МОН України на 2012-2013 

навчальний рік і спрямування роботи м/о учителів-філологів у новому 

навчальному році» 

Керівники: Москальчук В.М., вчитель колегіуму «Берегиня» 

   Черненко Н.М., вчитель гімназії №9 
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5. 10.00 – загальноосвітня школа №26 

Засідання методичного об’єднання вчителів географії та економіки 

Тема: «Шкільна географічна та економічна освіта у 2012/2013 навчальному 

році» 

Керівник: Епова Л.Є., вчитель СШ №27 

 

6. 12.00 – Перша міська гімназія 

Засідання методичного об’єднання вчителів іспанської мови 

Тема: «Аналіз роботи м/о вчителів французької мови і задачі на 2012/2013 

навчальний рік» 

Керівник: Береславська В.І., вчитель ПМГ 

 

7. 13.00 – гімназія № 9 ім.О.М.Луценка 

Засідання методичного об’єднання вчителів 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Тема: «Навчально-методичне забезпечення в 4 класі. Вивчення вимог 

програм, рекомендованих документів» 

Керівники:  Біленька Н.Д., вчитель СШ №33 

   Ткачова Л.І., вчитель ЗОШ №12 

 

8. 13.00 – навчально-виховний комплекс (ЗОШ №34) 

Засідання методичного об’єднання вчителів предмету «Основи здоров’я» 

Тема: «Організація здоров’язбережувального навчального процесу на уроках і в 

позаурочний час» 

Керівник: Лященко О.М., вчитель ЗОШ №34 

 

 

28 серпня, вівторок 
1. 09.00 – спеціалізована школа №17 

Засідання методичного об’єднання вчителів німецької мови 

Тема: «Про вивчення іноземних мов у 2012/2013 навчальному році. 

Планування роботи на І-е півріччя» 

Керівник: Орещук С.К., вчитель гімназії №31 

 

2. 09.00 – загальноосвітня школа №30 

Засідання методичного об’єднання вчителів фізики 

Тема: «Про особливості викладання фізики в новому навчальному році» 

Керівник: Старовойтова О.С., вчитель ЗОШ №30 

 

3. 09.00 – Перша міська гімназія 

Засідання методичного об’єднання вчителів історії 

Тема: «Навчальні плани та програми з історії у 2012-2013 навчальному році» 

Керівник: Водоп’янова Т.М., вчитель ГПЛ 
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4. 09.30 – дитяча бібліотека №2 (вул.Сумгаїтська, 24/2) 

Засідання методичного об’єднання бібліотекарів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Тема: «Підсумки роботи шкільних бібліотек за 2011/2012 навчальний рік та 

планування на 2012/2013 навчальний рік» 

Керівник: Куроченко О.В., бібліотекар СШ №33 

 

5. 10.00 – спеціалізована школа №33 

Засідання методичного об’єднання вчителів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Тема: «Психологічні особливості шестирічного першокласника. Визначення 

рівня готовності дитини до школи» 

Керівники: Лазоренко С.О., вчитель ЗОШ №24 

     Сікач О.Д., вчитель ЗОШ №7 

 

6. 10.00 – гуманітарно-правовий ліцей 

Засідання методичного об’єднання вчителів світової літератури та російської 

мови 

Тема: «Опрацювання офіційних документів МОН України на 2012-2013 

навчальний рік і спрямування роботи м/о учителів-філологів у новому 

навчальному році» 

Керівник: Мізіна Т.А., вчитель ЗОШ №8 

 

7. 10.00 – загальноосвітня школа №15 

Засідання методичного об’єднання вчителів хімії 

Тема: «Підвищення якості природничо-математичної освіти в контексті 

вимог сучасності» 

Керівник: Стеценко І.В., вчитель ЗОШ №15 

 

8. 10.00 – загальноосвітня школа №26 

Засідання методичного об’єднання вчителів природознавства 

Тема: «Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Природознавство» в 

5-6-х класах» 

Керівник: 

 

9. 10.00 – гуманітарно-правовий ліцей 

Засідання методичного об’єднання вчителів художньої культури 

Тема: «Сучасна освітня модель викладання дисциплін культуро творчого 

циклу в загальноосвітніх закладах» 

Керівник: Єлсукова О.В., вчитель ГПЛ 

 

10. 11.00 – Перша міська гімназія 

Засідання методичного об’єднання вчителів правознавства 

Тема: «Методика роботи на уроках правознавства» 

Керівник: Силенко В.А., вчитель ПМГ 
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11. 12.00 – гуманітарно-правовий ліцей 

Засідання методичного об’єднання вчителів англійської мови 

Тема: «Методичні рекомендації щодо викладання англійської мови у 

2012/2013 навчальний рік» 

 

12. 13.00 – спеціалізована школа №33 

Засідання методичного об’єднання вчителів 3-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Тема: «Аналіз стану викладання, якості знань, умінь та навичок учнів 

початкових класів за 2011/2012 навчальний рік» 

Керівники:  Непритворна Т.М., вчитель СШ №20 

  Шевченко З.В., вчитель гімназії №9 

 

 

29 серпня, середа 
1. 09.00 – спеціалізована школа №33 ім.В.Симоненка 

Засідання методичного об’єднання вчителів математики загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Тема: «Аналіз стану викладання математики за 2011-2012 навчальний рік» 

Керівник:  Корсунський М.С., вчитель ЗОШ №11 

 

 

31 серпня, п’ятниця 
1. 13.30 – спеціалізована школа №17 

Засідання методичного об’єднання вихователів ГПД та вихователів шкіл-

інтернатів 

Тема: «Організація навчально-виховного процесу у 2012-2013 навчальному 

році. Державний стандарт початкової загальної освіти. Базові 

навчальні програми для початкової школи» 

Керівник: Васіховська Н.В., вихователь СШ №17 

 

 

 
 

Зав.міськметодкабінетом      І.А.Косенкова 
 


