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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.cherkasy@gmail.com 

WEB: www.mmk.edukit.ck.ua 

  

від 22.08.2018 №  478        

Керівникам  

закладів освіти  

 

 Повідомляємо про методичні заходи, які відбудуться з 27 серпня по  

31 серпня 2018 року: 

 

27 серпня, понеділок 

1. 09.30 – гімназія №9 ім.О.М.Луценка 

Методичне об’єднання вчителів початкових (1-х) класів закладів загальної 

середньої освіти 

 

2. 10.00 – загальноосвітня школа №6 

Методичне об’єднання учителів біології закладів загальної середньої освіти 

 

3. 10.00 – гімназія №31, каб.306 

Засідання фокус-групи вчителів щодо підготовки серпневої (не)конференції 

для вчителів математики, фізики, інформатики. 

Запрошуються: 

Кошель О.В. СШ №33 Рохман Ю.М. ЗОШ № 8 

Совгира С.М. СШ №33 Чубса С.М. ЗОШ № 5 

Удовиченко-Бикова Г.В. ЗОШ №30 Любіч Т.В. ЗОШ № 4 

Богатирьова І.М. ЗОШ № 8 Борисова С.В. ЗОШ № 2 

Молодик О.І. ФІМЛІ   

 

4. 10.00 – спеціалізована школа №13 

Методичне об’єднання вчителів географії закладів загальної середньої освіти 

 

5. 11.30 – спеціалізована школа №13 

Методичне об’єднання вчителів природознавства закладів загальної середньої 

освіти 

 

6. 12.00 – спеціалізована школа №13 

Методичне об’єднання вчителів економіки закладів загальної середньої освіти 
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7. 13.00 – гімназія №9 ім.О.М.Луценка 

Методичне об’єднання вчителів початкових (2-х) класів закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

28 серпня, вівторок 

Обласна серпнева конференція 
 

10.00-12.00 – спеціалізована школа №17 

Секційні засідання (Запрошені за окремим списком) 
 

13.00 – Будинок рад, сесійна зала 

Пленарне засідання (Запрошені за окремим списком) 

 

 

28 серпня, вівторок 

1. 09.00 – гімназія №31, актова зала 

Серпневе методичне об’єднання вчителів фізики, математики, інформатики. 

Реєстрація учасників - з 08.30 

 

2. 09.00 – загальноосвітня школа №15 

Методичне об’єднання учителів хімії закладів загальної середньої освіти 

 

3. 09.30 – колегіум «Берегиня» 

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури 

Тема: «Результати роботи міського методичного об’єднання вчителів 

української мови та літератури в 2017/2018 н.р. та напрямки роботи в 

новому навчальному році» 

 

4. 10.00 – загальноосвітня школа №30, актова зала 

Методичне об’єднання вчителів англійської мови закладів загальної середньої 

освіти 
 

5. 10.00 – Перша міська гімназія, актова зала 

Методичне об’єднання учителів історії та правознавства закладів загальної 

середньої освіти 

 

6. 10.00 – навчально-виховний комплекс №34, актова зала 

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури та предмету «Захист    

Вітчизни» закладів загальної середньої освіти 

 

7. 12.00 – навчально-виховний комплекс №34, актова зала 

Методичне об’єднання вчителів трудового навчання (обслуговуючі та технічні 

види) закладів загальної середньої освіти 
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8. 13.00 – навчально-виховний комплекс №34 

Методичне об’єднання учителів основ здоров'я закладів загальної середньої 

освіти 

 

9. 13.00 – загальноосвітня школа №30 

Методичне об’єднання вчителів німецької мови закладів загальної середньої 

освіти 

 

10. 13.00 – загальноосвітня школа № 8 

Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури 

Тема: «Результати роботи міського методичного об’єднання вчителів  

зарубіжної літератури в 2017/2018 н.р. та напрямки роботи в новому 

навчальному році» 

 

 

29 серпня, середа 

Міська серпнева конференція 
гімназія №9 ім.О.М.Луценка, актова зала 

 

10.00 - пленарне засідання 

Запрошуються: - директори закладів загальної середньої освіти 

   - завідувачі закладів дошкільної освіти 

   - директори позашкільних навчальних закладів 

   - директори професійно-технічних навчальних закладів 

   - заступники з навчально-виховної роботи (один представник  

    від закладу) 
 

11.30 – секційні засідання (програма додається) 
 

15.00  – методичне об’єднання вчителів початкових (3-4-х) класів закладів 

загальної середньої освіти 
 

  

31 серпня, п’ятниця 

1. 12.00 – навчально-виховний комплекс №34 

Методичне об’єднання вихователів груп продовженого дня закладів загальної 

середньої освіти 
 

 

01 вересня, субота 

1. – площа біля Центру дитячої та юнацької творчості 

Свято, присвячене Дню знань,  «Перший раз у перший клас». 

На пізнавально-розважальну програму запрошуються учні 1-х класів. 

Просимо довести інформацію до відома батьків та забезпечити участь дітей у 

святковій програмі. 

Час заходу буде повідомлено додатково. 
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 Зав.міськметодкабінетом     І.А.Косенкова 


