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29 серпня 2017 року 

Міська серпнева конференція  

Пленарне засідання освітян міста 
Місце проведення: міський будинок культури ім.І.Кулика 

 
09.15 - 10.00  - Реєстрація учасників, отримання аналітичних матеріалів. 

Робота виставки-продажу літератури видавництва 

«Шкільний світ», огляд виставки методичних матеріалів 

освітян   

 

10.00 - 10.03  - Урочисте відкриття (Гімн України)  

(Н.О.Бутовська , викладач Черкаської дитячої 

 музичної школи №5,  

вчитель музичного мистецтва ЗОШ №32 )  

 

10.03 - 10.08   - Представлення гостей конференції 

(І.В.Волошин, директор департаменту освіти  

та гуманітарної політики Черкаської міської ради) 

 

10.08 - 10.20  - Вітальне слово міського голови А.В.Бондаренка 

учасникам конференції 

(нагородження) 
 

10.20 - 10.35  - Вітальне слово секретаря міської ради О.Р.Радуцького 

(нагородження) 

 

10.35 - 10.45  - Вітальне слово директора Управління освіти і науки 

Черкаської обласної ради В.В.Данилевського 

(нагородження) 

 

10.45 - 11.35   - Про пріоритетні напрямки освіти міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

(І.В.Волошин, директор департаменту освіти  

та гуманітарної політики Черкаської міської ради) 

(нагородження) 
 

11.35 - 11.25  - Виступ голови обкому профспілки працівників освіти і 

науки України О.Д.Жалдак.  

(нагородження) 
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29 серпня 2017 року 
 

 

План проведення секційних засідань 
 

Місце проведення: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 

(вхід з вулиці Небесної Сотні) 

 

 

№№ 

з/п 
Секційні засідання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1 Директори загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти 

міста       

13.00 СШ №17,  

каб.103 

2 Заступники директорів 

загальноосвітніх закладів з 

навчально-виховної роботи 

 

15.30 Департамент 

освіти та 

гуманітарної 

політики,  

зала засідань 

3 Заступники директорів з 

виховної роботи 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів 

13.00 СШ №17,  

каб.209 

4 Завідувачі дошкільними 

навчальними закладами   

13.00 СШ №17 

(актова зала 

І поверх) 

5 Голови профспілкових 

комітетів закладів освіти  

ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ 

13.00 СШ №17 

(святкова зала 

IV поверх) 
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22 серпня 2017 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання Час проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Християнська етика 

         (10 осіб) 

10.00 Бібліотека 

ММК 

 

 

23 серпня 2017 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання Час проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1. Основи здоров‘я 

         (50 осіб) 

10.00 НВК №34 
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28 серпня 2017 року 
 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1 Початкові класи: 

- 1-ші та 3-ті класи 

         (211 осіб) 

 

14.30 

 

СШ №33 

2 Біологія 

          (45 осіб) 

10.00 Гімназія №31 

3 Хімія  

           ( 46 осіб) 

14.00 ЗОШ №15 

4 Інформатика 

          (62 особи) 

10.00 СШ №33 

5 Географія 

          (49 осіб) 

09.30 ЗОШ №12 

6 Економіка 

          (35 осіб) 

11.00 ЗОШ №12 

7 Природознавство 

          (55 осіб) 

12.00 ЗОШ №10 

8 Історія 

         (105 осіб) 

10.00 ПМГ 

9 Правознавство 

         (44 особи) 

11.00 ПМГ 

10 Російська мова та зарубіжна 

література 

         (100 осіб) 

13.00 ЗОШ № 8 

11 Українська мова і література 

         (193 особи) 

09.00 Колегіум 

«Берегиня» 

12 Фізична культура 

           (96 осіб) 

10.00 СШ №28 

13 Захист Вітчизни 

          (23 особи) 

10.00 СШ №28 

14 Трудове навчання 

           (79 осіб) 

12.00 СШ №28 

15 Іноземні мови: 

- англійська, німецька  

             (293 особи) 

 

09.30 

 

ЗОШ №30 
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16 Іноземні мови: 

- французька мова 

          (18 осіб)    

- іспанська мова  

          (5 осіб) 

 

10.00 

 

ПМГ 

17  

12.00 

 

ПМГ 

18 - фізика 

          (64 особи)    

09.00 СШ №27 

19 - математика 

          (159 осіб)    

11.00 СШ №27 

 

29 серпня 2017 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Початкові класи: 

- 2-гі  та 4-ті класи  

             (215осіб) 

 

14.30 

 

Гімназія №31 

 

31 серпня 2017 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1. Вихователі ГПД 

           (80 осіб) 

13.00 НВК №34 
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07 вересня 2017 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1. Практичні психологи, соціальні 

педагоги загальноосвітніх 

навчальних закладів міста  

             (79 осіб) 

09.00 ЗОШ №15 

 
 

13 вересня 2017 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1 Бібліотекарі 

             (47 осіб) 

10.00 Обласна 

бібліотека 

ім.В.Симоненка 
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План проведення секційного засідання 

 керівників дошкільних навчальних закладів 
 

Тема: «Нові освітні пріоритети дошкільної освіти на 
2017/2018 н.р.» 

 

Дата: 29.08.2017 

Місце: спеціалізована школа №17, актова зала І поверх 

Час: 13.00 

Керівник секції: Доценко Любов Григорівна, завідувач сектором 

дошкільної освіти управління освіти департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради. 

 

 Вітальне слово директора департаменту освіти та 

гуманітарної політики І.В.Волошина 

 

 Про основні напрямки реформування освіти в Україні.  

Степко Є.П., начальник управління освіти. 

 

 Нові тенденції сучасної дошкільної педагогіки. 

Сіренко А.Є., завідувач відділу дошкільної  

освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».  

 

 Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової 

української школи 

Прокопенко В.В., завідувач дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) 

санаторного типу №74 «Лісова пісня» 

 

 Збалансування напрямків розвитку цілісної особистості 

дитини шляхом інтеграції 

Тябут Л.Г., завідувачка дошкільного  

навчального закладу (ясла-садок) №41  

«Дударик» 

 

 Організація сучасної системи методичного сервісу для 

педагогів та батьків. 

Перцева О.В., завідувач дошкільного  

навчального закладу комбінованого типу  

(ясла-садок) №34 «Дніпряночка» 
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План проведення секційного засідання 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Тема: «Освіта міста: аналіз та перспективи» 
 

Дата: 29.08.2017 

Місце: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, каб.103 

Час: 13.00 

Керівник секції: Степко Євген Петрович, начальник управління освіти 

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. 
 

 Вітальне слово директора департаменту освіти 

та гуманітарної політики І.В.Волошина 

 
Про результативність навчальної діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 н.р. та завдання щодо 

забезпечення якості загальної середньої освіти у 2017/2018 н.р. 

Тетьора І.А., заступник начальника 

управління – начальник відділу навчально-

методичної роботи управління освіти 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради. 

 

Діяльність методичної служби у контексті сучасних змін. 

Косенкова І.А., завідуюча Черкаським 

міським методичним кабінетом  

установ освіти 

 

Роль директора загальноосвітнього навчального закладу у 

керівництві навчально-виховним процесом на сучасному 

етапі. 

Скорик Т.А., директор СШ №28 

ім.Т.Г.Шевченка, голова асоціації керівників 

шкіл міста 

 

Організація навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Овчаренко І.Ю., директор ЗОШ №32 

 

Презентація проекту «Єдина картка школяра». 

Представник «Приватбанку»   
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План проведення секційного засідання 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  

загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Тема: Організація роботи  закладів освіти у 2017/2018 н.р. 
 

Дата: 29.08.2017 

Місце: департамент освіти та гуманітарної політики, зала засідань 

Час: 15.30 

Керівник секції: Косенкова Інна Анатоліївна, завідуюча 

Черкаським міським методичним кабінетом установ освіти. 
 

 Діяльність методичної служби у контексті сучасних змін. 

Косенкова І.А., завідуюча Черкаським 

міським методичним кабінетом  

установ освіти 

  

 Про результативність навчальної діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 н.р. та 

завдання щодо забезпечення якості загальної середньої 

освіти у 2017/2018 н.р. 

Тетьора І. А., заступник начальника 

управління – начальник відділу навчально-

методичної роботи управління освіти 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради. 
 

 Методичний дайджест: Особливості організації 

навчального процесу у 2017/2018 н.р. 

Методисти міського методичного 

кабінету 
 

Умови та особливості організації ефективного 

навчання учнів з вадами психофізичного розвитку в 

ЗНЗ. 
Драгун В.П., завідувач міської ПМПК          
 

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2017/2018 н.р. 

Хижняк Т.В., заступник завідуючої 

міського методичного кабінету установ 

освіти 
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План проведення секційного засідання 

 голів первинних профспілкових організацій  

шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

Черкаської міської організації Профспілки  

працівників освіти і науки України 

 

Тема:  «Основні завдання колдоговірної роботи щодо 
захисту трудових та соціально-економічних 
прав працівників освітніх закладів» 

 

Дата проведення: 29.08.2017 
Місце проведення: спеціалізована школа №17, святкова зала IV поверх 
Час: 13.00 

Керівник секції: Федорченко Ганна Петрівна, голова міського 

комітету Профспілки    
 

Вітальне слово директора департаменту освіти та 

гуманітарної політики І.В.Волошина 

 
Про спільну діяльність міського комітету Профспілки та 

профспілкових комітетів закладів по соціальному захисту 

працівників та подальшу діяльність у 2017/2018 

навчальному році. 

Федорченко Г.П., голова міського ПК 

 

Про порядок укладання колективного договору. 

Киренко С.С., заступник голови міського ПК 

 

Про результати літнього оздоровлення працівників та їх 

дітей влітку 2017 року 

Позивайло Л.М., головний бухгалтер 

 

Обмін досвідом роботи учасників семінару 

Федорченко Г.П., голова міського комітету 

Профспілки, 

Киренко С.С., заступник голови  міського 

комітету Профспілки 
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План проведення секційного засідання 

заступників директорів з виховної роботи ЗНЗ та ПНЗ  

 

Тема: «Пріоритетні напрямки виховної роботи у 
загальноосвітніх закладах міста» 

 
Дата проведення: 29.08.2017 

Місце проведення: спеціалізована школа №17, каб. 209 

Час: 13.00 

Керівник секції: Деркач Ліана Михайлівна, методист з виховної 

 роботи міського методичного кабінету установ освіти. 

 
 Вітальне слово директора департаменту освіти та 

гуманітарної політики І.В.Волошина 

 
 Відкриття секційного засідання. Особливості та напрямки 

виховної діяльності освітнього закладу у новому 

навчальному році. 

Депутат А.В., начальник відділу виховної 

роботи та соціального захисту управління 

освіти департаменту освіти та гуманітарної 

політики  
 Аналіз виховної діяльності закладів міста у 2016/2017 н.р. 

Методичне забезпечення виховної діяльності закладів 

освіти у 2017/2018 н.р. 

Деркач Л.М., методист з виховної роботи  

ММК 

 Співпраця загальноосвітніх закладів з недержавними 

об’єднаннями та структурами у розвитку виховної системи 

школи 

Валенчук П.П.,– магістр богослов’я, ГО «Нові 

обрії» Панченко Володимир - заступник 

директора Молодіжного ресурсного центру   
 Відкрите обговорення проблем розвитку виховної системи 

школи. 
 План методичних заходів у новому навчальному році. 

Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку 
Деркач Л.М., методист з виховної роботи 

міського методичного кабінету установ освіти 
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ДЛЯ НОТАТОК  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________ 

 
Міський методичний кабінет установ освіти 

    37-30-22 

         Е-mail: mmk.cherkasy@gmail.com 


