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29 серпня 2018 року 
Міська серпнева конференція 

пленарне засідання освітян міста 
Місце проведення:  Черкаська гімназія №9 імені О.Луценка 

вул. Юрія Іллєнка, 52, актова зала 

(присутні керівники ЗЗСО та ДЗО,ПНЗ, 

керівники професійно-технічних навчальних закладів 

департамент, методисти ММК, гості (200 осіб) 

 

09.15 - 10.00  - Реєстрація учасників, отримання аналітичних матеріалів.  

                          ФОТОЗОНА 

10.00 - 10.03  - Урочисте відкриття (Гімн України)  

 

10.03 - 10.08   - Представлення гостей конференції 

(С.П.Воронов, директор департаменту освіти  

та гуманітарної політики Черкаської міської ради) 

 

10.08 - 10.15  - Вітальне слово міського голови А.В.Бондаренка 

   учасникам конференції 

(нагородження) 
10.15 - 10.25  - Вітальне слово гостей: 

-____________ 

-____________ 

10.25 - 10.35  - Вітальне слово директора Управління освіти і науки Черкаської  

обласної ради В.В.Данилевського 

(нагородження) 
10.35 - 10.50   - Про пріоритетні напрямки розвитку освіти міста на 2018/2019     

навчальний рік. 

(С.П.Воронов, директор департаменту освіти  

та гуманітарної політики Черкаської міської ради) 

 

10.50 – 11.00 Про співпрацю міського комітету профспілки, проспілкових 

комітетів закладів освіти з керівниками навчальних закладів, 

департаментом освіти.  

Федорченко Г.П., голова міського ПК 

10.50 – 11.50 – Кава-брейк 

  

13.30 – 16.30 – проведення  секційних засідань 
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29 серпня 2018 року 
План проведення секційних засідань 

Місце проведення:   Черкаська гімназія №9 імені О.Луценка 

                            вул. Юрія Іллєнка, 52, актова зала 

 

№№ 

з/п 
Секційні засідання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1 Директори загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти 

міста      (40 осіб) 

11.30 Гімназія №9 

каб.201 

 

2 Заступники директорів 

загальноосвітніх закладів з 

навчально-виховної роботи, які 

відповідають за початкову 

школу 

              (40 осіб) 

11.30 Гімназія №9 

каб.111 

 

3 Заступники директорів з 

виховної роботи 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів 

             (40 осіб) 

11.30 Гімназія №9 

каб.301 

 

4 Завідувачі дошкільними 

навчальними закладами   

            (57 осіб) 

11.30 Гімназія №9 

актова зала 

 

5 Керівники професійно-

технічних навчальних закладів 

 

11.30 Гімназія №9 

каб. №300 

6 Голови профспілкових 

комітетів закладів освіти  

ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ 

           (100 осіб)  

13.00 Гімназія №9 

актова зала 

 

7 Початкові класи: 

- 3-ті  та 4-ті класи  

             (200 осіб) 

15.00 Гімназія №9 

актова зала 
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План проведення секційного засідання 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Тема:  «ОСВІТНЯ РЕФОРМА – КРОК У МАЙБУТНЄ» 
 

Дата: 29.08.2018 

Місце: гімназія №9 ім.О.Луценка, каб.№201 

Час: 11.30 

Модератор: Степко Євген Петрович, начальник управління освіти 

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. 

 

 Перспективи розвитку освіти міста. Проект «Електронний 

щоденник».  

С.П.Воронов,  директор департаменту освіти 

та гуманітарної політики 

 

Демократизація роботи ЗЗСО в рамках НУШ. 

Чепурна Н.М, ректор КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».  

                             кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Нова українська школа: методичне забезпеченн. 

Лахнеко І.М., головний редактор журналу 

«Заступник директора школи» 

 

Долучення м Черкас до ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня 

для дітей та молоді» 

Бакланова М.Л., заступник директор 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики 

 

 

Організація  нового освітнього простору в  Новій українській 

школі. 

 

Виставка-огляд 
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План проведення секційного засідання 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  

загальноосвітніх навчальних закладів, які відповідають за 

початкову школу  
 

Тема:  «ОСВІТНЯ РЕФОРМА – КРОК У МАЙБУТНЄ» 
 

Дата: 29.08.2018 

Місце: гімназія №9 ім.О.Луценка, каб.№111 

Час: 11.30 

Модератор: Мединська Валентина Михаййлівна,  Дмитренко Любов 

Геннадіївна, методисти ММК 
 

 Нова українська школа: методичне забезпечення. 

Лахнеко І.М., головний редактор 

журналу «Заступник директора 

школи» 

 

Забезпечення якості освіти В НУШ 

Добровольська Л.Н., завідувач відділу 

початкової освіти КНЗ «ЧОІПОПП 

ЧОР».  

  

  

Умови та особливості організації роботи інклюзивних 

класів в ЗЗСО 

Драгун В.П., завідувач міської ПМПК          

 

Організація  нового освітнього простору в  Новій 

українській школі. 

 

Виставка-огляд 
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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: 29.08.2018 

Місце проведення: гімназія №9 ім.О.Луценка, каб.301 

Час: 11.30 

Модератор:: Деркач Ліана Михайлівна, методист з виховної 

 роботи міського методичного кабінету установ освіти. 

 

 Вітальне слово директора департаменту освіти та 

гуманітарної політики С.П.Воронова 

  

Запобігання буллінгу у школі. Програма «Не смійся з мене»   

Войцях Т.В.,завідувач ОЦППСР  

 КНЗ "Черкаський ОІПОПП ЧОР" 

 

. 

 Проект «М-18». 

Деркач Л.М., методист з виховної роботи  

ММК, 

Сухенко К.О., координатор, педагог-

організатор ПМГ. 

 

 

 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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План проведення секційного засідання 

 керівників дошкільних навчальних закладів 
 

Тема: «Нові освітні пріоритети дошкільної освіти на 
2018/2019 н.р.» 

 

Дата: 29.08.2017 

Місце: спеціалізована школа №17, актова зала 

Час: 11.30 

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 С.П.Воронова 

 

 Про основні напрямки реформування освіти в Україні.  

Степко Є.П., начальник управління освіти. 

 

 

 Наступність у роботі дошкільних закладів та нової 

української школи.  

Добровольська Л.Н., завідувач відділу 

початкової освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР». 

  

Долучення м Черкас до ініціативи ЮНІСЕФ «Громада 

дружня для дітей та молоді» 

Бакланова М.Л., заступник директор 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики 
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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:  «Формування іміджу профспілки, її 
інформаційна діяльність як вирішальна 
складова мотивації» 

 
Дата проведення: 29.08.2018 
Місце проведення: гімназія №9, актова зала 
Час: 13.00 

Модератор: Федорченко Ганна Петрівна, голова міського комітету 

Профспілки    

 

Про соціальне партнерство з Профспілкою  

С.П.Воронов директор департаменту освіти 

та  гуманітарної політики  

Є.П.Степко начальник управління освіти  

 

Визначальні аспекти роботи профкомів щодо залучення до 

профспілки нових членів. 

Федорченко Г.П., голова міського ПК 

 

 Колективний договір – головний інструмент діяльності 

профспілкової організації 

Киренко С.С., заступник голови  

міського ПК 

 

Про результати літнього оздоровлення працівників та їх 

дітей влітку 2018 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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27 серпня 2018 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання Час проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Біологія 

          (45 осіб) 

10.00 ЗОШ №6 

2. Початкові класи: 

1-ші класи  

             (114 осіб) 

 

09.30 

 

Гімназія №9 

3. Початкові класи: 

2-гі класи  

             (93особи) 

 

13.00 

 

Гімназія №9 

4. Географія 

          (49 осіб) 

10.00 СШ №13 

5. Економіка 

          (35 осіб) 

12.00 СШ №13 

6. Природознавство 

          (55 осіб) 

11.30 СШ №13 

 
 

28 серпня 2018 року 
 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1. Основи здоров‘я 

         (50 осіб) 

13.00 НВК №34 

2. Хімія  

           ( 46 осіб) 

09.00 ЗОШ №15 

3. Інформатика 

          (70 осіб) 

Фізика 

          (55 осіб)  

Математика 

          (155 осіб)    

09.00 Гімназія №31 
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4. Історія 

         (105 осіб) 

10.00 ПМГ 

5. Правознавство 

         (44 особи) 

12.00 ПМГ 

6. Російська мова та зарубіжна 

література 

         (100 осіб) 

13.00 ЗОШ № 8 

7. Українська мова і література 

         (193 особи) 

09.30 Колегіум 

«Берегиня» 

8. Фізична культура 

           (96 осіб) 

10.00 НВО №34 

9. Захист Вітчизни 

          (23 особи) 

10.00 НВО №34 

10. Трудове навчання 

           (79 осіб) 

12.00 НВО №34 

11. Іноземні мови: 

- англійська 

             (150 осіб) 

 

10.00 

 

ЗОШ №30 

12. Іноземні мови: 

- німецька  

             (40 осіб) 

 

13.00 

 

ЗОШ №30 

31 серпня 2018 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Вихователі ГПД 

           (80 осіб) 

12.00 НВК №34 

 

04 вересня 2018 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Музичне мистецтво 

             (45 осіб) 

15.00 ЗОШ №2 
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06 вересня 2018 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 СШ №33 

2. Художня культура, естетика 

          (40 осіб)    

15.00 ГПЛ 

 

 

07 вересня 2018 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Інтегрований курс «Мистецтво» 

             (20 осіб) 

15.00 Гімназія  №31 

 

 

 

11 вересня 2018 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Образотворче  мистецтво 

             (40 осіб) 

15.00 СШ №20 
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12 вересня 2018 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1 Іноземні мови: 

- іспанська мова  

          (6 осіб) 

 

15.30 

 

ПМГ 

 

 

 

13 вересня 2018 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Іноземні мови: 

- французька мова 

          (16 осіб)    

 

15.30 

 

ПМГ 

2. Бібліотекарі 

             (47 осіб) 

10.00 Обласна 

бібліотека 

ім.В.Симоненка 

 

27 вересня 2018 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання Час проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Християнська етика 

         (15 осіб) 

15.30 Бібліотека 

ММК 
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ДЛЯ НОТАТОК 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

 
Міський методичний кабінет установ освіти 

    37-30-22 

         Е-mail: mmk.cherkasy@gmail.com 


