
Департамент освіти та гуманітарної політики 

Черкаської  міської ради 

Черкаський міський методичний 

кабінет установ освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

м. Черкаси 

25-26 березня 2014 року 
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    Мета: 
 Створення умов для 

вдосконалення 

фахової 

майстерності 

педагогічних кадрів 

 

 Поширення кращого 
педагогічного 

досвіду 

 

 Впровадження 
новітніх технологій 

у педагогічну 

практику 

 

 Ознайомлення 
громадськості 

м.Черкас з 

досягненнями 

педагогічних 

працівників міста 

 

 Дошкільна освіта 
 

 Позашкільна освіта 
 

 Науково-методична 
робота в закладах 

освіти 



 

Шановні колеги! 
 

Ми раді зустрічі з вами 

і запрошуємо взяти участь у ХХІ міській 

виставці педагогічних технологій  

«ЗЕРНИНИ ДОСВІДУ – 2014» 

 

25 – 26 березня 2014 року 

 будуть проведені семінари, майстер-класи, 

 конференції,  фестивалі, квест, 

 творчі лабораторії, методичні об’єднання педагогів 

 на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської 

ради Черкаської області 

За адресою: вул. Гагаріна, 91 
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ПРОГРАМА ВИСТАВКИ 

 

Заходи для педагогічних працівників  

дошкільних навчальних закладів  
 

Урочисте відкриття виставки педагогічних 

технологій «Зернини досвіду -2014» 

Місце проведення: НВК №34 

Час проведення : 10.00 
 

 

1. Відеолекторій для молодих вихователів «Сучасні вимоги 

до заняття як форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності дошкільника» 

Місце проведення: НВК №34, спортивна зала 

Час проведення : 1100 

 

 

26 березня 
 

1. Засідання клубу «Берегиня» для методистів-початківців 

та методистів дошкільних навчальних закладів 

народознавчого спрямування. Тема «Методичний аспект 

реалізації народознавчого змісту освітнього процесу» 

Місце проведення: дошкільний навчальний заклад № 77 

Час проведення:  930 – 1230 
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Заходи для педагогічних працівників 

позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

25 березня 

 

Урочисте відкриття виставки педагогічних 

технологій «Зернини досвіду -2014» 

Місце проведення: НВК №34 

Час проведення : 10.00 
 

 
1. Семінар для директорів загальноосвітніх та позашкільних 

закладів «Сучасні  технології в освіті» 

Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1100 – 1230 

 

2. Методичне об’єднання  вчителів історії та правознавства 

Місце проведення: кабінет інформатики, каб.301 

Час проведення:  1100 – 1200  вчителі права 

1200 – 1300  вчителі історії, які викладають 

в 5-х класах 

 

3. Методичний  фестиваль вчителів хімії 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1100 - 1230 

 

4. Методичне об'єднання вчителів  фізики 

Місце проведення: каб.206 

Час проведення: 1130 – 1300 
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5. Методичний фестиваль педагогічних ідей учителів 

української мови та літератури 

Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення:  1100 – 1300 

 

6. Методичне об’єднання вчителів художньої культури 

Місце проведення: кабінет музики  

Час проведення:  1100 – 1230 

 

7. Фестиваль інновацій для вчителів трудового навчання  

(технічна праця) 

Місце проведення: каб.206 

Час проведення: 1330-1500 

 

8. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів фізичної 

культури 

Місце проведення: каб.305 

Час проведення: 1100 – 1230 

 

9. Семінар для вчителів англійської мови 

(по 1-2 представника від закладу) 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1330 – 1500 

 

10. Ярмарок педагогічних ідей вчителів біології 

Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1330 – 1500 

 

11. Методичне об’єднання вчителів предметів морально-

духовного спрямування 

Місце проведення: каб.207 

Час проведення:  1330 – 1500 
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12. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів 

початкової школи  

Місце проведення: актова зала 

Час проведення: 930 – 1230  м.о. вчителів 1-х та 2-х класів 

 

13. Фестиваль педагогічних технологій заступників 

директорів, які відповідають за початкову школу 

Місце проведення: актова зала 

Час проведення: 1300 – 1430 – інструктивно-методична 

нарада для заступників директора з НВР 

 

 

26 березня 

 

1.  Телеміст Черкаси – Франція з теми: « Підготовка учнів 

до складання екзаменів DELF та участь у франкомовних 

конкурсах та турнірах» 

Місце проведення: Центр Альянс – Франсез, вул. Леніна,3. 

Час проведення: 900-1000 

 

2. Фестиваль педагогічних ідей вчителів других іноземних 

мов 

Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1030 – 1230 

 

3. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів 

музичного мистецтва 

Місце проведення: кабінет музичного мистецтва 

Час проведення: 930 – 1100 

 

4. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів 

образотворчого мистецтва 

Місце проведення: кабінет музичного мистецтва 

Час проведення: 1130 - 1300 
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5. Засідання методичного об’єднання вчителів інформатики 

Місце проведення: методичний  кабінет НВК №34 

Час проведення: 1000 – 1130 

 

6. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів трудового 

навчання (обслуговуюча праця) 

Місце проведення: каб.305 

Час проведення: 0930 – 1100 

 

7. Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів предмету «Захист Вітчизни» 

Місце проведення: каб. 305 

Час проведення: 1130 – 1300 

 

8. Методичний фестиваль педагогічних ідей вчителів географії,  

економіки та природознавства 

Місце проведення: актова зала 

Час проведення:  1330 – 1430 

 

9. Інтерактивний методичний захід для заступників 

директорів шкіл  «Інтерактивні форми проведення виховних 

заходів. Квест «Тарасові шляхи» 

Місце проведення: НВК № 34 

Час проведення:  1030 – 1300 

 

10. Фестиваль педагогічних технологій для вчителів початкової 

школи  

Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення:  1030 – 1230 - методичне об’єднання вчителів 

3-х та 4-х класів 

 

11. Фестиваль педагогічних технологій для вихователів ГПД 

Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення: 1430 – 1600 – методичне об’єднання 

вихователів ГПД 
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12. Методичний фестиваль педагогічних ідей  учителів 

світової літератури та російської мови 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1100 - 1300 

 

13. Тренінг для соціальних педагогів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Місце проведення: каб.207 

Час проведення:  900 – 1200 

 

14. Методичне об'єднання вчителів математики 

Місце проведення: актова зала 

Час проведення: 900 – 1030 
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25 березня 

Семінар для директорів загальноосвітніх та 

позашкільних закладів  

«Сучасні технології в освіті» 

 
Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1100 – 1230 
11.00-11.05 Відкриття роботи семінару 

 

Косенкова І.А.  

завідуюча ММК  
11.05- 11.30 Інтерактивний світ знань Epson 

 

Бушина І.Б. 

методист ММК 

Дмитренко Т.В. 

методист ММК 
11.30-11.45 Застосування комп’ютерних технологій  

для систематизації та контролю педагогічної діяльності 

вчителя 

 

Бобкова Н.О. 

заступник директора ФІМЛІ 
11.45-12.20 Автоматизація документообігу загальноосвітнього 

навчального закладу в програмному середовищі «1С 

Предприятие 8.2» 

 

 

Окунєв Б.Й 

заступник директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №15  
12.15-12.30 Підведення підсумків 

 

Косенкова І.А.  

завідуюча ММК  
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25 березня 

Методичне об’єднання вчителів історії та 

правознавства 
 

Місце проведення: кабінет інформатики, каб.301 

Час проведення:  1100 – 1200  вчителі права 

1200 – 1300  вчителі історії, які викладають 

в 5-х класах 
 

11.00-11.10 Методичні засади використання ІКТ на різних етапах 

уроків  правознавства 

 

      Гнідаш А.І.   

методист ММК 

 

Методичне об’єднання учителів правознавства.  

«Використання ІКТ на уроках правознавства» Обмін  

досвідом учасників творчої групи з учителями  

правознавства. Представлення  цифрових  ресурсів  з  

курсу  правознавства. 

 

члени творчої групи 

12.00-12.10 Методичні засади використання ІКТ на різних етапах 

уроків  правознавства 

      Гнідаш А.І.   

методист ММК 

 

 

 

 

Методичне об’єднання учителів історії, працюють в 5-х 

класах. «Використання ІКТ на уроках історії в 5-х 

класах». Обмін досвідом учасників творчої групи з 

учителями історії,  які працюють в 5-х класах. 

Представлення цифрових  ресурсів. 

 

члени творчої групи 
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25 березня 

Методичний фестиваль вчителів хімії 
 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1100 - 1230 

11.00-11.10 Аналіз робіт творчих груп представлених на фестиваль. 

Люлько С.В., 

методист ММК 

11.10-11.20 Звіт творчої групи з розробки методичних рекомендацій  

щодо використання прийомів та методів навчання  на 

основному етапі уроку 

Стеценко І.В..,  

керівник творчої групи,  

вчитель хімії ЗОШ №15 

11.20-11.30 Формування хімічних компетенцій у позакласній роботі 

вчителя хімії 

Кулинич Л.І.,  

керівник творчої групи,вчитель хімії  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 

11.30-11.40 Звіт творчої групи з розробки методичних рекомендацій 

щодо використання різнорівневих домашніх завдань 

Мусієнко О.О., 

 керівник творчої групи , вчитель хімії 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 

11.40-11.50 Звіт творчої групи з розробки методичних рекомендацій  

щодо використання різних  видів рефлексії на уроці 

Смаглюк Ю.І.,  

керівник творчої групи, вчитель хімії 

спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 17 

11.50-12.00 Звіт творчої групи з розробки матеріалів хімічної гри 

«Що? Як? Чому?» у 10-11 класах 

Ткаченко І.І.,  

керівник творчої групи,  

вчитель хімії ГПЛ 

12.00-12.10 Звіт творчої групи з розробки методичного посібника для 

проведення тижня екології у школі 

Підгорна В.П., 

 керівник творчої групи, вчитель хімії  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 33 ім.В.Симоненка 
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12.10-12.20 Звіт творчої групи «Активізація пізнавальних інтересів  

учнів шляхом застосування хімічного експерименту у 

вивченні хімії» 

Зима Г.М.,  

керівник творчої групи, вчитель хімії  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 

12.20-12.30 Звіт творчої групи вчителів з розробки методичних 

рекомендацій щодо оцінювання роботи учнів на різних 

етапах уроку. 

Заболоцька О.В.,  

вчитель хімії гімназії № 9 

12.30-13.00 Підведення підсумків.  

Різне 

Люлько С.В., 

методист ММК 
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25 березня 

Методичне об'єднання вчителів  фізики 

 
Місце проведення: каб.206 

Час проведення: 1130 – 1300 

 
11.30-1.45 Огляд робіт, представлених на фестиваль 

 

Євдокимова Т.О.,  

методист ММК 
11.45-12.15 Панорама методичних ідей 

 

Виступи вчителів по представленню  

власних методичних розробок 

 

12.15-12.25 Про проведення міжшкільного проекту з 

енергозбереження 

 

Євдокимова Т.О.,  

методист ММК 

12.25-12.40 Про порядок закінчення навчального року. Проведення 

ДПА 

 

 

Старовойтова О.С.  

вчитель фізики ЗОШ №30 

12.40-13.00 Різне. 
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25 березня 

Методичний фестиваль педагогічних ідей учителів 

української мови та літератури 
 

Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення:  1100 – 1300 

11.00 -11.15 Звіт про методичні надбання вчителів української мови та 

літератури  

Методист ММК  

Чмигова О.О. 

 Краєзнавчі аспекти гуманітарних предметів у середній 

школі: вивчення творчої спадщини Т.Г.Шевченка. 

 Руденко Л.В.,  

учителі української мови та літератури 

гімназія №31 

 Звіт дослідницької творчої групи вчителів української 

мови та літератури «Живе слово» 

 Гафінова Л.В., учитель української мови та літератури, 

керівник групи, 

Перша міська гімназія 

 Звіт творчої групи вчителів української мови та 

літератури щодо укладання збірок конспектів уроків 

«Українська мова. Українська література. 6 клас» (за 

новою програмою) 

Роєнко О.П., учитель української мови та літератури,  

керівник творчої групи  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18 

 Звіт творчої групи щодо укладання збірок тестів для 

контрольних робіт  «Українська мова. Українська 

література. 5-11 класи» 

Миколенко Т.О.,  учитель української  мови та 

літератури, 

 керівник творчої групи 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20 

 Звіт творчої групи «Створення професійного портфоліо 

вчителя-філолога». 

Єрцова О.А., учитель світової літератури,  

керівник  творчої групи, 

санаторна школа-інтернат 
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Творча лабораторія учителя «Метод проектів і уроки 

філологічного циклу» 

Трусевич Н.П., учитель української мови та літератури,  

керівник творчої групи, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30  

 Звіт творчої  групи «Література рідного  краю». Слово 

літератури рідного краю на уроках  української мови. 

Гудзима М.І., учитель української  мови та літератури 

колегіум «Берегиня» 

 Цифровий ресурс. Теорія української літератури. 

Поволоцька І.М., учитель української мови та 

літератури,керівник творчої групи, 

 спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 13 

 Методичний посібник «Нас єднає Шевченкове слово» 

 
Овсюк В.М., учитель української мови та літератури 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

 Мультимедійний супровід уроків української літератури в 

10 класі. 

Жєлєзняк Н.П., Яковчук О.В., учителі української мови та 

літератури, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

 Дидактичні матеріали до уроків в інклюзивному класі. 

Хотько Л.В., учитель української мови та літератури,  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

 Григір Тютюнник. Оповідання «Дивак». Новела «Три 

зозулі з поклоном» 

Семенова Н.В., Вінат І.М. 

учителі української мови та літератури, 

НВО №37 

 Олександр Олесь. Українська література. 5 клас 

Зеленько В.М., учитель української мови та літератури 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 4 

 Дидактичний матеріал із української мови та літератури 

«Шевченкове слово живе серед нас, мов ясний 

дороговказ» 

Шуть О.М.,  вчитель української мови та літератури, 

 загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 21 

 Розстріляне відродження (історико-літературна розвідка). 

Барсукова Л.М., учитель української мови та літератури  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 
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 Уроки позакласного читання української та світової 

літератур у 5-9 класах. 

Комар В.І.,  учитель української мови та літератури 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

 Казка про частини мови. 

Максимчук Т.В., учитель української мови та літератури 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 33 ім.В.Симоненка 

 Робочий зошит «Українська мова. Русский язык. 7 клас» 

Лесечко Т.Е.,  учитель світової  літератури та російської 

мови, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

 Робота з обдарованими учнями. Перші проби пера. 

Майстерно О.М., учитель української мови та 

літератури загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 
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25 березня 

Методичне об’єднання вчителів  

художньої культури 

 
Місце проведення: кабінет музики  

Час проведення:  1100 – 1230 

 

11.00-11.10 Аналіз робіт педагогічних працівників представлених на 

фестиваль. 

 Єлсукова О.В.,голова методичного об’єднання 

вчителів художньої культури 

11.10-11.25 Презентація методичного посібника «Осяяні генієм 

Шевченка». 

Єлсукова О.В., 

гуманітарно-правовий ліцей  

11.25-11.40 

 
Презентація роботи «Т.Г.Шевченко в культурі інших 

народів». 

Прокопенко Н.І., 

 гуманітарно-правовий ліцей 
11.40-11.55 Презентація роботи «Монументальна Шевченкіана в 

Україні». 

Кускова Л.П. ,  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 
11.55-12.10 Презентація роботи «Шевченкіана Івана Гончара». 

Кучерява А.Є., 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів №33 
12.15-12.30 Презентація роботи «Шевченківські місця 

Черкащини». 

 Вдовченко Т.В. 

            загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 

12 15- 12.30  Презентація роботи «Шевченко в українському театрі 

та кінематографі». 
Сущенко О.М., 

 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 
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25 березня 

Фестиваль інновацій 

для вчителів трудового навчання  

(технічна праця) 

 
Місце проведення: каб.206 

Час проведення: 1330-1500 

13.30 Аналіз робіт представлених на фестиваль. 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 

 Фестиваль інновацій для вчителів технічної праці. 

(Творчі звіти учителів, які атестуються у 2013-2014 н.р.) 

 

Бондаренко В.І., 

 вчитель трудового навчання  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №30  

 Презентація робіт творчої групи:  

« Розробка уроків варіативного модуля «Технологія 

 виконання електротехнічних робіт»,  

 

Бойченко О.В., вчитель технічної праці 

спеціалізована школа І-ІІІ  ступенів №3 

Вовчок О.Ю., вчитель технічної праці 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

 

 Презентація посібника «Трудове навчання», навчально-

методичне  забезпечення викладання трудового навчання в 

6 класі обов’язкової для вивчення складової, розробленого 

міською творчою групою учителів трудового навчання: 

«Технологія виготовлення виробів з тонколистого металу 

та дроту» 

 

Бичок І.А., 

вчитель трудового навчання  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №25 

Бичок Ю.І., 

 вчитель трудового навчання  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 
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 Програма трудового навчання. 5-9 класи,  ключові освітні 

компетентності 

Прокопенко С.С. , методист ММК 

Бойченко О.В., СШ №3 

 Результати  олімпіад. Різне.  Підведення підсумків. 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 
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25 березня 
Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів фізичної культури 
 

Місце проведення: каб.305 

Час проведення: 1100 – 1230 

 

 
11.00 Аналіз робіт представлених на фестиваль. 

 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 

 Фестиваль педагогічнихтехнологій 

(Творчі звіти учителів, які атестуються у 2013-2014 н.р.) 

 

Россоха Н.С. Бондаренко Н.А.,  

вчителі фізичної культури гімназії №№31  

         Зінець Ю.В.,вчитель фізичного виховання 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 

Литвиненко І.В., вчитель фізичного виховання  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 

 Хід міської Спартакіади. 

 

Прокопенко С.С.,  

методист ММК 

 Підведення підсумків 
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25 березня 
Семінар для вчителів англійської мови 

( по 1-2 представника від закладу) 

 
Місце проведення: методичний кабінет 

Час проведення:  1330 – 1500 

 
13.30-15.00  

 

Творча майстерня учителів англійської мови. 

Калейдоскоп педагогічних ідей. 

 

 Сучасні освітні інтернет-технології. 

Дмитренко Т.В. 

методист ММК 

Савченко В.Ю., учитель ЗОШ №8,  

Коломійцеві К.О., СШ №17 

 Проектна робота на уроках англійської мови  

Сидоренко Т. А.,  

учитель ЗОШ № 26 

 Презентація екологічних проектів учнів, як засіб 

привернення уваги молоді до проблем екології та 

охорони довкілля  

Білоус О.О., Коваленко О.Ф.,  

 Вчителі СШ №3 

 Впровадження елементів здоров’язбережувальних 

технологій на уроках англійської мови  

Чистяк Ю.М., 

Вчитель ЗОШ №8 

 Проект “Food. Glorious Food”. Розвиток інтегрованих 

вмінь та навичок володіння англійською мовою  

Третяк Н.М., Окунєва І.Я., Мікрюкова Т. В., 

вчителі гімназія №31 

 Презентація посібника «Англійська мова в класах з 

поглибленим вивченням економіки»  

Коломієць Т.В., СШ №18 

 Групові форми роботи на уроках англійської мови  

Корнієнко Т.Ю., 

СШ №17 
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 Навчаємо молодших – розвиток навичок аудіювання у 

початковій школі  

Бондаренко А.В. 

 гімназія №9 

 Навчаємо молодших – перші кроки в читанні  

Бершак А. С.  

СШ№33 
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25 березня 
Ярмарок педагогічних ідей вчителів біології 

 
Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1330 – 1500 

 

13.30-13.50 Аналіз робіт творчих груп представлених на фестиваль. 

 

Люлько С.В., 

методист ММК 

13.50-14.10 Звіт творчої групи з розробки календарного планування 

уроків біології в 6 класі за програмою нового Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти 

 

Люлько С.В., 

методист ММК 

14.10-14.20 Розробка уроків з теми «Членистоногі». 

 

Ніколаєва Н.І.  

вчитель біології ЗОШ № 4. 

14.20-14.30 Тестові завдання з біології у форматі mtf  7, 8 кл 

 

Атаманова І.Ю., Христенкова Г.М.  

вчителі біології СШ № 17. 

14.30-14.40 Мультимедійний супровід уроків біології в 9 класі за 

темами: «Харчування і травлення», «Кров і лімфа». 

 

Щербина С.І.  

вчитель біології ЗОШ № 15. 

14.40-14.50 Факультатив «Екологічні проблеми міста». 

 

Шульженко О.О. 

вчитель біології і хімії вечірньої школи 

14.50-15.00 Мікробіологія з основами вірусології 

 

Дроботова В.Л.  

вчитель біології СШ № 18. 
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25 березня 

Фестиваль педагогічних технологій  

для вчителів початкової школи  

та заступників директорів, які відповідають  

за початкову школу 
 

Місце проведення: актова зала 

Час проведення:  930 – 1230 - методичне об’єднання вчителів 1-х 

та 2-х класів 

1300 – 1430 – інструктивно-методична 

нарада для заступників директора з НВР 
 

9.30-12.30 Методичне об’єднання вчителів 1-х та 2-х класів 

 

І. Реалізація Державного стандарту початкової 

загальної освіти в навчально-виховному процесі 

початкової школи. 

 

Мединська В.М.., 

 методист ММК   

1.1. Природознавча компетентність молодшого школяра як 

запорука засвоєння системи інтегрованих знань про 

природу і людину. Презентація дидактичних матеріалів до 

уроків природознавства.  

  Демешева С.С., 

 вчитель ЗОШ №8 

1.2. Розвиток творчих здібностей молодшого школяра через 

реалізацію програми курсу за вибором за авторством 

Лариси Чмельової. 

Литвин Т. І.,  

вчитель  ЗОШ №22 

  Лазоренко С. О., 

вчитель ЗОШ №24 

13.00-

14.30 

1.3. Виховуємо особистість. З досвіду роботи міської  

творчої  групи вчителів початкових  класів «Натхнення». 

 

Карпенко Н. М., вчитель СШ №27 
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ІІ. Підготовка до реалізації навчальних програм у 3 

класі за новим Державним стандартом початкової 

загальної освіти. 

          Дмитренко Л. Г.,  

методист ММК  

2.1.Особистісний розвиток молодшого школяра в умовах 

реалізації освітньої галузі «Суспільствознавство». 

 

Лавриненко Л. О.,  

вчитель ЗОШ №30 

2.2. Розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

на уроках природознавства у 3 класі.. 

 

        Тарноруцька А. В., 

 вчитель гімназії №9 

 

2.3. Формування екологічної компетентності молодшого 

школяра на уроках курсу за вибором «Основи екології». 

Презентація робочого зошита для учнів 3 класу. 

 

Олизько І. В., 

 вчитель колегіуму «Берегиня» 

2.4.Морально-етичне виховання учнів початкової школи. 

Представлення дидактичних матеріалів до курсу за вибором  

для 3 класу. 

 

            Краснюк С. О. 

 вчитель СШ №18 

2.5. Формування системи наукових знань про навколишнє 

природне середовище під час викладання курсу за вибором 

«Дорога в дивосвіт», 3 клас. 

 

Ряболус Н. М. 

 вчитель спеціальної школи – інтернату 

2.6. Розвиток образного мовлення молодшого школяра на 

уроках поетики в 3 класі. 

      Коваленко О. М.,  

вчитель гімназії №31. 

Мединська В.М., Дмитренко Л.Г. 

методисти ММК 
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Інструктивно-методична нарада для заступників 

директора з навчально-виховної роботи (початкова 

школа) 

 

1. Звіт про методичні надбання вчителів початкових класів 

   Мединська В. М., 

 методист ММК   

2. Підготовка до реалізації навчальних програм у 3 класі за 

новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 

          Дмитренко Л. Г.,  

методист ММК  

3. Про лист МОНУ «Інструктивно-методичні матеріали  

щодо контролю та оцінювання  навчальних досягнень 

учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Мединська В. М.,  

методист ММК  

4.Про проведення державної підсумкової атестації в 4-х 

класах та порядок закінчення навчального року у 

початковій школі. 

          Дмитренко Л. Г.,  

методист ММК 
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25 березня  
Методичне об’єднання вчителів  

предметів морально-духовного спрямування 

 
Місце проведення: каб.207 

Час проведення:  1330 – 1500 

13.30 реєстрація учасників засідання 

 

Деркач Л.М.,  

методист ММК  

13.00-13.15 

 

«Сучасні підходи до викладання предметів морально-

духовного спрямування у загальноосвітньому 

навчальному закладі 

 

Деркач Л.М.,  

методист ММК 

13.15-13.45 

 

«Історичне значення Пасхальних подій та їх вплив на 

формування у суспільстві загальнолюдських цінностей» 

 

Валенчук П.П. 

магістр богослов’я, ГО «Нові обрії» 

13.45-14.00 

 

«Вимоги до конкурсних робіт та підготовка учасників 

Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» 

 

Валенчук П.П. 

магістр богослов’я, ГО «Нові обрії» 

14.00-14.20 

 

«Презентація наочних матеріалів для виховних заходів та 

уроків морально-духовного спрямування» 

 

Гальченко Л.А.,  

вчитель християнської етики ГО 

«Батьківський комітет духовної 

опіки шкіл" 

14.20-15.00 

 

Круглий стіл з обміну досвіду викладання предметів 

морально-духовного спрямування 

 

Учасники засідання 
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26 березня 
Фестиваль педагогічних ідей вчителів других 

іноземних мов 

Місце проведення: каб.205 

Час проведення:  1030 – 1230 

 

10.30 – 11.30 Березнева педагогічна студія. Презентація номінації « 

Родзинки мого педагогічного досвіду» ( вчителі 

німецької, французької та іспанської мов). 
 

Ярошенко  Т.М.,  

вчитель німецької мови колегіуму  

«Берегиня»; 

Пономар І.А.,  

вчитель німецької ЗОШ №15; 

Дога Т.В.,  

вчитель німецької мови   

гімназії №9; 

Мірошник М.Я.,  

вчитель французької мови  ГПЛ; 

Шайденко Т.Я., вчитель 

іспанської мови гімназії №31 

11.30 – 12.30 Педагогічна майстерня. Практичні заняття з вчителями 

німецької мови 

Карнаухова Н.К.,  

вчитель німецької мови СШ №17 

Федоренко О.Б.,  

вчитель німецької мови  

гімназії №31 
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26 березня 
Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів музичного мистецтва 

 
Місце проведення: кабінет музичного мистецтва 

Час проведення: 930 – 1100 

 
9.30-9.50 Аналіз робіт представлених на фестиваль. 

Презентація роботи «Музична Шевченкіана». 

 

Зирянов О.В.,голова методичного об’єднання 

вчителів музичного мистецтва 
9.50-10.00 Презентація роботи «Твори Т.Г.Шевченка в 

музиці». 

 

 Казмирук В.В., 

гімназія №31  

10.00-10.20 Презентація досвіду роботи «Розвиток творчої 

особистості учня шляхом використання 

інноваційних методів та ІКТ на уроках 

музичного мистецтва. 

 

Казмирук В.В., 

гімназія №31 
10.20-10.45 Презентація посібника «На допомогу вчителю 

інтегрованого курсу «Мистецтво» 5клас. 

 

Калюжка О.С.,  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17          
10.45-11.00 Презентація посібника «Осяяні генієм 

Шевченка». «Співоча душа Кобзаря» 

 

 Станько .Г.П., 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ліцей спортивного профілю 

№34 
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26 березня 

 

Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів образотворчого мистецтва 
 

Місце проведення: кабінет музичного мистецтва 

Час проведення: 1130 - 1300 

 
11.30-11.50 Аналіз робіт педагогічних працівників 

представлених на фестиваль. Презентація 

методичного посібника «Осяяні генієм Шевченка». 

Данілова Н.І., голова методичного об’єднання 

вчителів образотворчого мистецтва  

11.50-12.15 Презентація роботи «Шевченко в декоративному 

мистецтві. 
Вдовченко Т.В., 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 

12.15-12.25 Презентація робіт «Моє професійне кредо 

«Самовираження  - ключ до успіху», «Фото і 

портрети Тараса Шевченка» 

Кельм С.В.,  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

12.20-12.30 Презентація роботи «Монументальна 

Шевченкіана в Україні». 

Кускова Л.П. ,  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

12.30-12.45 Презентація роботи «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках образотворчого мистецтва і заняттях 

гуртка в процесі формування естетичних ідеалів». 

 Демочка В.Г., 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

12.45-13.00 Презентація роботи «Шевченківські місця 

Черкащини».  

Вдовченко Т.В. 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 
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26 березня 
Засідання методичного об’єднання вчителів 

інформатики 
 

Місце проведення: методичний  кабінет НВК №34 

Час проведення: 1000 – 1130 
 

10.00-10.10 Аналіз робіт творчих груп представлених на фестиваль. 

Бушина І.Б., 

методист ММК 

 

10.10-10.20 Звіт творчої групи вчителів з розробки методичних 

рекомендацій щодо інтеграції предмета «Інформатика» з 

іншими шкільними предметами. 

Удовиченко Г.В., керівник творчої групи, 

 вчитель інформатики СШ №13 

 

10.20-10.30 Звіт творчої групи вчителів з розробки методичних 

рекомендацій щодо використання інтерактивних 

технологій на уроках інформатики. 

Кошель О.В., керівник творчої групи,  

вчитель інформатики СШ № 33 

 

10.30-10.40 Звіт творчої групи вчителів з розробки методичних 

рекомендацій щодо використання нових освітніх Інтернет-

технологій. 

Бушина І.Б.,методист ММК,  

Москаленко Н.С., вчитель інформатики ЗОШ №22, 

Удовиченко Г.В., вчитель інформатики СШ №13 

 

10.40-10.50 Звіт творчої групи вчителів з розробки електронного 

зошиту з математики, 5 клас, інклюзивна форма навчання. 

Ткаченко С.Г., керівник творчої групи,  

вчитель інформатики ЗОШ № 12 

 

10.50-11.00 Звіт творчої групи вчителів з розробки методичних 

рекомендацій щодо формування компетентностей на 

уроках інформатики 

Риба О.М., керівник ШМВ, 

 вчитель інформатики гімназія №31 
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11.00-11.20 Анкетування вчителів інформатики з питання 

впровадження в НВР вільнорозповсюджуваного 

програмного забезпечення. Визначення напрямків роботи 

по створенню методичних рекомендацій. 

Карапетян Г.Р., керівник МО,  

вчитель інформатики колегіуму «Берегиня» 

 

11.20-11.30 Підведення підсумків.  

Різне 

Бушина І.Б., 

методист ММК 
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26 березня 
Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів трудового навчання 

 (обслуговуюча праця) 

 
Місце проведення: каб.305 

Час проведення: 0930 – 1100 
9.30-9-40 Аналіз робіт представлених на фестиваль. 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 

 
 Педагогічний калейдоскоп 

  
 Програма трудового навчання. 5-9 класи,  ключові освітні 

компетентності 
 Кисленко Т.Л., заступник директора  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №33 ім.В.Симоненка  

   
 Презентація посібника «Трудове навчання» (Навчально-

методичне забезпечення викладання трудового навчання в 

6 класі обов’язкової для вивчення складової. Розроблений 

міською творчою групою учителів трудового навчання 

Кисленко Т.Л.,  заступник директора  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №33 ім.В.Симоненка    

Лубко Л.В., вчитель трудового навчання  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 

Патяка Ю.В. вчитель трудового навчання  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

Шмиголь О.,  вчитель трудового навчання  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 8 

Миронюк К.В., вчитель трудового навчання  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №20 

      
10.45-11.00  Результати  олімпіад. Різне.  Підведення підсумків 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 
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26 березня 
Фестиваль педагогічних технологій 

для вчителів предмету «Захист Вітчизни» 
 

Місце проведення: каб.305 

Час проведення: 1130 – 1300 

 
11.30-11.40 Аналіз роботи вчителів предмету «Захист Вітчизни» в 

школах, які атестувалися. 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 

 

11.40-12.00 Фестиваль педагогічних технологій для вчителів предмету 

«Захист Вітчизни» 

Творчі звіти учителів,  

які атестуються у 2013-2014 н.р. 

 

12.00-12.30 Підготовка до навчально-польових зборів.  

Планування на зборах ,організація стрільб. 

 

Прокопенко С.С. ,  

методист ММК 

 

12.30-13.00 Підведення підсумків 

Прокопенко С.С. 

методист ММК 
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26 березня 

Методичний фестиваль педагогічних ідей вчителів 

географії,  економіки та природознавства 
Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення:  1330 – 1430 

11.00-10.05 Звіт по діяльності методичного об’єднання вчителів 

географії 

Пишкіна О.В.,  

голова МО вчителі географії 

11.05-11.10 Звіт творчої групи «Створення програми 

факультативу з географії для 6 класу» 

Епова Л.Є., вчитель географії 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 27 

11.10-11.15 Звіт творчої групи «Створення програми факультативу з 

географії для 7 класу» 

Міщенко В.В., вчитель географії 

спеціалізованої  школа І-ІІІ ступенів № 17 

11.15-11.20 Звіт творчої групи «Цифровий ресурс для 9 класу» 

Харенко П.В., вчитель географії 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 12 

11.20-11.25 Звіт творчої групи «Створення методичного посібника 

«Черкащина» 

Крижанівський В.В., методист Черкаського ММК 

11.25-11.35 Використання теми «Шевченкіана» на уроках географії 

Задорожня М.П., вчитель географії 

загальноосвітньої школи №22 

11.35-11.40 Звіт по діяльності методичного об’єднання вчителів 

економіки 

Крижанівський В.В., методист Черкаського ММК 

11.40-11.45 Звіт творчої групи «Проведення проектних технологій при 

вивченні економіки в 11 класі» 

Майоров Є.В., вчитель економіки 

спеціалізованої школи №13 

11.45-11.55 Звіт по діяльності методичного об’єднання вчителів 

природознавства 

Приступа Н.В., вчитель природознавства 

спеціалізованої школи №13 
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26 березня 

Інтерактивний методичний захід 

для заступників директорів шкіл  

«Інтерактивні форми проведення виховних заходів. 

Квест «Тарасові шляхи» 
 

Місце проведення: НВК № 34 

Час проведення:  1030 – 1300 

 

10.30-11.00 Інструктивно-методична нарада педагогів організаторів 

«Основні принципи організації інтерактивних виховних 

заходів»  

 

Деркач Л.М.  

методист ММК 

Косенкова І.А. 

Зав.ММК 

11.00-12.30 Квест «Тарасові шляхи»  

- Формування команд для проведення квесту 

«Тарасові шляхи» 

- Інструктаж по участі у квесті 

- Проходження маршруту 

- Підведення підсумків 
 

Деркач Л.М.  

методист ММК, 

 педагоги-організатори ЗНЗ 

12.30-13.00 Підведення підсумків квесту 

 

Деркач Л.М.  

методист ММК 
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26 березня 

Фестиваль  педагогічних технологій  

для вчителів початкової школи та вихователів 

ГПД 
 

Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення:  1030 – 1230 - методичне об’єднання вчителів 3-х 

та 4-х класів 

1430 – 1600 – методичне об’єднання 

вихователів ГПД 
 

10.30-12.30 Методичне об’єднання вчителів 3-х та 4-х класів 

 

І. Реалізація Державного стандарту 

початкової загальної освіти в навчально-

виховному процесі початкової школи. 

   Мединська В.М..,  

методист ММК  

1.1. Природознавча компетентність молодшого 

школяра як запорука засвоєння системи 

інтегрованих знань про природу і людину. 

Презентація дидактичних матеріалів до уроків 

природознавства.  

Демешева С.С.,  

вчитель ЗОШ №8 

1.2. Розвиток творчих здібностей молодшого 

школяра через реалізацію програми курсу за 

вибором за авторством Лариси Чмельової. 

Литвин Т. І, вчитель  ЗОШ №22 

  Лазоренко С. О., вчитель ЗОШ №24 

1.3. Виховуємо особистість.  З досвіду роботи 

міської  творчої  групи вчителів початкових  класів 

«Натхнення». 

      Карпенко Н.М. 

 вчитель СШ №27 
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ІІ. Підготовка до реалізації навчальних програм 

у 3 класі за новим Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

Дмитренко Л. Г.,  

методист ММК 
 

2.1.Особистісний розвиток молодшого школяра в 

умовах реалізації освітньої галузі 

«Суспільствознавство». 

Лавриненко Л. О., 

 вчитель ЗОШ №30 

 

2.2. Розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до 

природи на уроках природознавства у 3 класі.. 

Тарноруцька А. В.,  

 вчитель гімназії №9 

 

2.3. Формування екологічної компетентності 

молодшого школяра на уроках курсу за вибором 

«Основи екології». Презентація робочого зошита 

для учнів 3 класу. 

Олизько І. В., 

 вчитель колегіуму «Берегиня» 

 
2.4.Морально-етичне виховання учнів початкової школи. 

Представлення дидактичних матеріалів до курсу за 

вибором  для 3 класу. 

            Краснюк С.О., 

 вчитель СШ №18 

 2.5. Формування системи наукових знань про 

навколишнє природне середовище під час викладання 

курсу за вибором «Дорога в дивосвіт», 3 клас. 

Ряболус Н. М.,  

вчитель спеціальної школи – інтернату. 

 2.6. Розвиток образного мовлення молодшого школяра на 

уроках поетики в 3 класі. 

Коваленко О.М., 

 вчитель гімназії №31. 
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12.00-13.30 Методичне об’єднання вихователів ГПД 

 1. Реалізація Державного стандарту початкової загальної 

освіти в навчально-виховному процесі початкової школи. 

Мединська В.М., 

 методист ММК 

  

 2.Створення сприятливих умов для особистісного 

самовизначення вихованця групи продовженого дня.  

 3.Розвиток творчих здібностей молодшого школяра. 

                        Желізняк-Шпота В.В., 

                                 вихователь СШ №33, голова МО 

 

4.Виховуємо особистість.  З досвіду роботи міської  

творчої  групи вчителів початкових  класів «Натхнення». 

      Карпенко Н.М., вчитель СШ №27 

 

5.Морально-етичне виховання учнів початкової школи.  

Представлення дидактичних матеріалів до курсу за 

вибором 

Краснюк С.О., вчитель початкових класів 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18 

 

 
6.Екскурсії в природу, прогулянки – важлива складова 

виховного процесу молодшого школяра. 

 

Ситник Т.В., вихователь ГПД,  

Перша міська гімназія 
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26 березня 

Методичний фестиваль  педагогічних ідей  

учителів світової літератури та російської мови 
 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1100 - 1300 

 

11.00-13.00 Інноваційні підходи у вивченні курсу світової 

літератури. Методичні надбання. 

Чмигова О.О.  

методист ММК  

 Звіт творчої групи вчителів світової літератури щодо 

укладання збірника конспектів уроків «Світова 

література. 6 клас» (за новою програмою) 

Малигіна Л.М., учитель світової  літератури,  

керівник творчої групи  

фізико-математичний ліцей 

 
Звіт творчої групи щодо укладання збірника тестів для 

контрольних робіт  «Світова література. 5-11 класи» 

 

Поліщук Н.М.,  учитель світової літератури, 

 керівник творчої групи 

вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів 

 
Звіт творчої групи «Створення професійного портфоліо 

вчителя-філолога». 

 

Єрцова О.А., учитель світової літератури,  

керівник  творчої групи, 

санаторна школа-інтернат 

 Цифровий ресурс «Російська мова в таблицях. 8 клас» 

Робочий зошит «Українська мова. Русский язык. 7 клас» 

Лесечко Т.Е.,  учитель світової  літератури 

та російської мови,  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

 Реалізація емоційно-ціннісної лінії літературної освіти 

(за новим Держстандартом освіти) 

Шевченко А.М., учитель світової літератури, 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17  

 Тестові завдання з російської мови. 6 клас 

 Сидорова А.Б., учитель світової літератури  

та російської мови, гімназія № 9 
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 Уроки позакласного читання української та світової 

літератур у 5-9 класах. 

Яворська Л.В., учитель світової літератури, 

загальноосвітня школа №12 

 Антична література. Тематичні презентації. 

 Битко Л.Д., учитель світової літератури, 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17  

  

 Підведення підсумків 

Чмигова О.О. 

 методист ММК  
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26 березня 

Семінар-практикум для практичних психологів  

загальноосвітніх навчальних закладів 

«Психопрофілактика насилля та жорстокості в 

шкільному середовищі» 

 
Місце проведення: каб.206 

Час проведення:  900 – 1200 

 

9.00-9.05 Вступне слово 

Пащенко О.І  

завідуюча ЦППСР 

9.05-9.35 Види, причини та наслідки насилля. Психологічна 

характеристика жертви насилля. 

Піддубна Т.А., практичний психолог 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №6 

9.35-10.10 Робота в групах. Аналіз випадків насилля в шкільному 

середовищі.  

Халявка В. М., практичний психолог  

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №29 

10.10-10.40 Особливості впливу вербального насилля на розвиток 

особистості учня. Використання принципу психологічного 

айкі-до 

Бондаренко  В.В., практичний психолог  

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №8 

10.40-11.30 Система роботи практичного психолога з профілактики 

насилля та жорстокості у шкільному середовищі. 

Свистун О.Д.,практичний психолог  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21  

Круподерова Т.В.,практичний психолог 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30  

11.30-11.40 Підведення підсумків роботи.  

Пащенко О.І.  

завідуюча ЦППСР 
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26 березня 

Тренінг для соціальних педагогів  

загальноосвітніх навчальних закладів  

 
Місце проведення: каб.207 

Час проведення:  900 – 1200 

 

9.00 – 12.00 Кібер-буллінг , або агресія в інтернеті (способи 

розпізнання та захист дитини) 

Романова О.М.  

методист-психолог ЦППСР 
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26 березня 

Методичне об'єднання вчителів математики 
Місце проведення: актова зала НВК №34 

Час проведення: 900 – 1030 

 
9.00-9.30 Майстер – клас по темі "Використання інформаційно – 

комп'ютерних технологій в навчальному процесі" 

 

Совгира С.М. 

вчитель фізики  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №33 
9.30-9.40 Підсумки роботи творчої групи "Здійснення цілепокладання 

через компетентнісний підхід при викладанні математики в 5 

класі". 

 Морозюк Л.П. 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 22,  

    Артьомова У.О. 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

9.40-9.50 Підсумки роботи творчої групи з питань впровадження  

інклюзивної освіти. 

Бабенко О.А. 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 18 

9.50-10.05 Підсумки роботи творчої групи з питань використання ІКТ 

при викладанні математики. 

 

                                                                                   Леонова В.Л. 

                                                      вчитель математики 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 28 

10.5-10.20 Про проведення ДПА  з математики в 9, 11 класах . 

 

Корсунський М.С.  

вчитель математики 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

10.20-10.30 Про організацію та проведення міжшкільного проекту "Все 

навколо геометрія". Нарада. 

 

Євдокимова Т.О., 

 методист ММК 
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Методисти 

 Черкаського міського методичного 

кабінету раді зустрічі з вами 

     за адресою: вул. Гоголя 251, 

    37-30-22 

         Е-mail: mmk@2upost.com 


