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 Повідомляємо про методичні заходи, які відбудуться з 09 січня по  

15 січня 2018 року: 

 

09 січня, вівторок 

1. 08.30 -  комунальний заклад «Черкаський обласний інститут  

   післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної  

   ради» (вул.Бидгощська, 38/1) 

Обласний етап олімпіади з російської мови та літератури (наказ 

департаменту освіти та гуманітарної політики від 20.12.2017 №960 «Про 

участь міських команд у ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році») 

Початок олімпіади – о 09.00 
 

2. 12.00 – міський методичний кабінет, зала засідань 

Засідання творчої групи вчителів історії та правознавства загальноосвітніх 

навчальних закладів «Використання ІК (мобільних) технологій на уроках 

історії та правознавства» 

Запрошуються: 

Сербіна Н.П. СШ №28 Стецюк А.С. Гімназія №9 

Кучіна І.В. ЗОШ № 2 Лозова І.В. СШ №18 

Яхненко О.В. ЗОШ №32 Понурко Л.П. СШ №13 

Сухенко О.В. ЗОШ №24 Завіновська І.В. Гімназія №9 

Посікайло Л.М. ЗОШ №22   

 

10 січня, середа 

1. 07.30 -  комунальний заклад «Черкаський обласний інститут  

   післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної  

   ради» (вул.Бидгощська, 38/1) 

Обласний етап олімпіади з німецької мови (наказ департаменту освіти та 

гуманітарної політики від 20.12.2017 №960 «Про участь міських команд у ІІІ-

му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2017/2018 навчальному році») 

Початок олімпіади – о 08.00 

 

2. 09.30 – міський методичний кабінет, зала засідань 

Засідання методичного об’єднання вчителів української мови і літератури 

Тема: «Робота з обдарованими дітьми» 

Запрошуються керівники шкільних методичних об’єднань учителів української 

мови і літератури 

 

3. 10.00 – Перша міська гімназія 

Засідання методичного об’єднання вчителів хімії загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Тема: «Використання цифрової лабораторії «Einstein» на уроках хімії» 
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5. 11.00 – гімназія № 9 

Обласний педагогічний брифінг з розкриття особливостей інноваційного 

освітнього проекту «На крилах успіху», що розробляється в межах дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-

методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад 

реформування початкової загальної освіти» (лист міського методичного 

кабінету установ освіти від 21.12.2017 №799) 

Тема: «Від ідеї освітнього проекту «На крилах успіху» - до його реалізації» 

Присутність директорів загальноосвітніх навчальних закладів обов’язкова! 

 

11 січня, четвер 

1. 08.30 -  комунальний заклад «Черкаський обласний інститут  

   післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної  

   ради» (вул.Бидгощська, 38/1) 

Обласний етап олімпіади з фізики (наказ департаменту освіти та 

гуманітарної політики від 20.12.2017 №960 «Про участь міських команд у ІІІ-

му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2017/2018 навчальному році») 

Початок олімпіади – о 09.00 
 

 

2. 10.00 – спеціалізована школа №13 

Засідання фокус-групи вчителів інформатики щодо підготовки міського 

конкурсу «Пригоди Інфобайтика». 

Запрошуються: 

Задиранов О.Б. СШ № 3 Дорда В.О ЗОШ №19 

Соколюк Т.Ю. СШ №28 Бочманова Н.В. СШ №18 

Борзяк І.М ЗОШ №22   

 

 

3. 10.00 – загальноосвітня школа №30, актова зала 

Регіональний семінар для шкільних бібліотекарів м.Черкаси, м.Сміли, 

Черкаського та Смілянського районів  

Тема: «Робота шкільних бібліотек в умовах оновлення змісту освіти» 

Проводить КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 

 

12 січня, п’ятниця 

1. 08.30 -  комунальний заклад «Черкаський обласний інститут  

   післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної  

   ради» (вул.Бидгощська, 38/1) 

Обласний етап олімпіади з української мови та літератури (наказ 

департаменту освіти та гуманітарної політики від 20.12.2017 №960 «Про 

участь міських команд у ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році») 

Початок олімпіади – о 09.00 


