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29 серпня 2016 року 

Міська серпнева конференція  
Обласний Будинок учителя 

(актова зала) 

 

10.00-10.15   - Вітальне слово міського голови А.В.Бондаренка 

учасникам конференції 

 

(нагородження) 
 

10.15-10.25  - Звернення секретаря міської ради О.Р.Радуцького 

 

10.25-10.40  - Вітальне слово Першого заступника міського голови 

С.А.Овчаренка 
 

10.40-10.50   - Вітальне слово директора Департаменту освіти і науки 

Черкаської обласної ради В.В.Данилевського 

 

10.50-11.15   - Результати 2015/2016 навчального року та пріоритети 

освіти міста 2016/2017 навчальний рік. 

(М.Л.Бакланова, директор департаменту освіти та 

гуманітарної політики Черкаської міської ради) 

 

  (нагородження) 
 

11.15-11.25   – Виступ директора Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №28 ім.Т.Г.Шевченка, голови асоціації 

директорів шкіл міста Т.А.Скорик 

 

11.25-11.35  - Виступ завідувача дошкільного навчального закладу 

№78 «Джерельце» Черкаської міської ради, голова 

асоціації завідувачів дошкільних навчальних закладів 

м.Черкас І.В.Борісової 
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11.35-11.45  - Виступ директора позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

міської ради Ільченко С.В. 

 

11.45-11.55  - Виступ директора державного навчального закладу 

«Черкаський професійний автодорожній ліцей» 

Філіпової О.О. 
 

11.55-12.05  - Виступ Голови обкому профспілки працівників освіти 

і науки України О.Д.Жалдак.  
 

 (нагородження) 
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29 серпня 2016 року 
 

План проведення секційних засідань 
 

Місце проведення: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 

 

№№ 

з/п 
Секційні засідання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1 Директори загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти 

міста 

Середа Ю.В. 

13.00 
СШ №17, 

каб.103 

2 
Заступники директорів 

загальноосвітніх закладів з 

навчально-виховної роботи 

Фесак Л.М. 

15.30 

Департамент 

освіти та 

гуманітарної 

політики, зала 

засідань 

3 Заступники директорів з 

виховної роботи 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів 

Українець І.К. 

13.00 
СШ №17, 

каб.209 

4 Завідуючі дошкільними 

навчальними закладами   

13.00 ДНЗ № 2 

5 Голови профспілкових 

комітетів закладів освіти ЗНЗ, 

ПНЗ 

Шпетна Т.В. 

13.00 Обласний 

Будинок вчителя 

6 Заступники директорів 

загальноосвітніх закладів з 

навчально-виховної роботи 

(з питань початкової освіти) 

Вент І.Г. 

13.00 СШ №17,  

каб.200 
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25 серпня 2016 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання Час проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Іноземні мови: 

- німецька мова 

          (60 осіб)  

Хатнюк С.В. 

 

09.00 

 

 

ПМГ 

 - французька мова 

          (23 особи)    

11.00 ПМГ 

2. - іспанська мова  

          (5 осіб) 

13.00 ПМГ 

3. Природознавство 

         (44 особи) 

Кумечко Л.П. 

10.00 ЗОШ №22 

4. Хімія 

          (46 осіб) 

Гаврилюк О.А. 

09.00 ЗОШ №15 

5. Основи здоров’я 

         (35 осіб) 

Макаренко М.В. 

13.00 НВК №34 

6. Трудове навчання 

           (78 осіб) 

Левченко О.І. 

 

10.00 СШ №33 
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26 серпня 2016 року 

 

№№ 

з/п 
Методичні об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 

1 Початкові класи: 

- 1-і класи 

         (98 особи) 

Кудря В.В. 

Чумак О.А. 

 

09.30 

 

ЗОШ №12 

2 - 2-і класи 

         (98 осіб) 

Правдюк Л.П. 

Шпетна Т.В. 

13.30 ЗОШ №12 

3 Математика 

         (110 осіб) 

Євтушевська Т.В. 

Ткаченко Ю.О. 

10.00 ЗОШ №30 

4 Фізика 

          (49 осіб) 

Токова В.В. 

11.30 ЗОШ №30 

5 Біологія 

          (52 особи) 

Кумечко Л.П. 

Макаренко М.В. 

10.00 ЗОШ № 6 

6 Інформатика 

          (55 осіб) 

Шевченко О.П. 

10.00 Колегіум 

«Берегиня» 

7 Географія 

           (49 осіб) 

Фесак Л.М. 

10.00 ЗОШ №24 

8 Економіка 

           (40 осіб) 

Токова В.В. 

11.00 ЗОШ №24 

9 Історія 

         (118 осіб) 

Штепа І.Д. 

Прядко М.А. 

09.00 ПМГ 
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10 Правознавство 

         (44 особи) 

Штепа І.Д. 

11.00 ПМГ 

11 Російська мова та зарубіжна 

література 

         ( осіб) 

Рожко Л.А. 

Плакасова Г.С. 

09.30 ЗОШ № 8 

12 Фізична культура 

           (98 осіб) 

Юхимчук С.О. 

10.00 ЗОШ №30 

13 Захист Вітчизни 

          ( осіб) 

Волков К.А. 

12.00 ЗОШ №30 
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29 серпня 2016 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Українська мова і література 

         (183 особи) 

Рожко Л.А. 

Черкащенко Н.Г. 

Плакасова Г.С. 

Українець І.К. 

12.30 Колегіум 

«Берегиня» 

 

 

31 серпня 2016 року 

 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Вихователі ГПД 

           (70 осіб) 

Касяненко І.В. 

10.00 СШ №33 

 

 

06 вересня 2016 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Початкові класи: 

- 3-і класи  

             (92 особи) 

Прилуцька Л.О. 

 

14.30 

 

Гімназія №9 
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Канельська В.М. 

 

2. Музичне мистецтво 

             (79 осіб) 

Бзенко А.О. 

15.00 ЗОШ № 2 
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07 вересня 2016 року 
 

№№ 

з/п 
Методичне об’єднання 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 
1. Початкові класи: 

- 4-і класи  

             (89 осіб) 

Ділягіна Р.О. 

Колосова А.І. 

 

14.30 

 

СШ №33 

2. Художня культура 

             (48 осіб) 

Прядко М.А. 

15.00 ГПЛ 

3. Бібліотекарі 

             (47 осіб) 

Третякова Л.О. 

14.30 ЗОШ №10 

 
 

08 вересня 2016 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) 

Губанова С.В. 

Фесун С.Є. 

09.00 ЗОШ №15 

2. Педагоги-організатори 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста 

Стукало Н.А. 

10.00 Міський 

методичний 

кабінет,  

зала засідань 
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3. Образотворче мистецтво  

             (40 осіб) 

Шкарапута А.В. 

15.00 СШ №17 

4 Головні бухгалтери 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів міста  

Чаус І.А. 

15.00 Департамент 

освіти та 

гуманітарної 

політики, зала 

засідань 
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План проведення секційного засідання 

 керівників дошкільних навчальних закладів 
 

Тема: «Нові освітні пріоритети дошкільної освіти» 
 

Дата: 29.08.2016 

Місце: дошкільний навчальний заклад № 2 

Час: 13.00 

 

Керівник секції: Доценко Любов Григорівна, завідувач сектором 

дошкільної освіти управління освіти департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради. 

 

13.00- Відкриття секційного засідання.  

Бакланова М.Л., директор департаменту  

 Про основні напрямки реформування освіти в Україні.  

Степко Є.П., начальник управління освіти. 

 Стан дошкільної освіти міста у 2015/2016 навчальному році 

та основні завдання на 2016/2017 навчальний рік 

Доценко Л.Г.. завідувач сектору 

 дошкільної освіти. 

 Сучасні вимоги до методичного супроводу педагогів 

дошкільних навчальних закладів. 

Сіренко АЄ., завідувач відділу дошкільної  

освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».  

 Формування основ патріотичних почуттів у дітей дошкільного 

віку засобами ІКТ 

Борісова І.В,. завідувачка дошкільного  

навчального закладу (ясла-садок) №78  

«Джерельце» 

 Виміри рівня життєвої компетентності дитини як основа 

якості дошкільної освіти.  

Прокопенко В.В., завідувач дошкільного  

навчального закладу (ясла-садок) 

санаторного типу №74 «Лісова пісня» 

 Робота з громадськістю та органами самоврядування у 

дошкільному навчальному закладі. 

Хижняк Ю.В., завідувач дошкільного  

навчального закладу комбінованого типу  

 (ясла-садок) № 89 «Віночок» 
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План проведення секційного засідання 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Тема: «Освіта міста: аналіз та перспективи» 
 

Дата: 29.08.2016     СЕРЕДА Ю.В. 

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. 

 

13.00- Про основні напрямки реформування освіти в 

Україні  

Бакланова М.Л., директор 

департаменту освіти та 

гуманітарної політики Черкаської 

міської ради. 

 Аналіз якості навчального процесу в загально-

освітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р. та 

завдання на 2016/2017 н.р.  

Тетьора І. А., заступник 

начальника управління – начальник 

відділу навчально-методичної 

роботи управління освіти 

департаменту освіти та 

гуманітарної політики Черкаської 

міської ради 

 Про розвантаження навчальних програм початкової 

школи та зміни у програмах з історії України 

Косенкова І.А. завідуюча 

Черкаським міським методичним 

кабінетом установ освіти. 

 Основні напрямки виховної роботи в загально-

освітніх навчальних закладах у 2016/2017 н.р. 

Депутат А.В., начальник відділу  

виховної роботи та соціального  

захисту управління освіти  

департаменту освіти та  

гуманітарної політики  
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 Організація роботи спеціального класу для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній школі 

Саєнко Т.Б., директор Черкаської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів №8 Черкаської міської ради 

 Інноваційні методики в організації роботи мовних 

таборів. 

Скорик Т.А., директор Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№28 ім. Т.Г.Шевченка Черкаської 

міської ради 

 Міжнародна діяльність в закладі освіти 

Саєнко С.І., директор Першої 

міської гімназії Черкаської міської 

ради. 
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План проведення секційного засідання 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  

загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Тема: Організація роботи у закладів освіти у 
2016/2017 н.р. 

 

Дата: 29.08.2016    ФЕСАК Л.М. 

Місце: Департамент освіти та гуманітарної політики, зала засідань 

Час: 15.30 

Керівник секції: Косенкова Інна Анатоліївна, завідуюча 

Черкаським міським методичним кабінетом установ освіти. 
 

15.30 – 15.55 Методичний супровід навчально-виховного процесу. 

Зміни у навчальних програмах 

Косенкова І.А., завідуюча Черкаським  

міським методичним кабінетом  установ 

освіти. 

15.55 – 16.15 

 

Аналіз якості навчального процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2015/2016 н.р. та завдання на 

2016/2017 н.р..  

Тетьора І. А., заступник начальника 

управління – начальник відділу навчально-

методичної роботи управління освіти 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради. 

15.45 – 16.15 Методичний дайджест: Особливості організації 

навчального процесу у 2016/2017 н.р. 

Методисти міського методичного кабінету: 

Чмигова О.О., 

        Люлько С.В., 

        Биков О.М. 

       Трубін Ю.Ю. 
16.15 – 16.20 

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2016/2017 н.р. 

Хижняк Т.В., заступник завідуючої 

міського методичного кабінету установ 

освіти 

16.20 – 16.35 Підсумки роботи секції.  

Косенкова І.А., завідуюча Черкаським міським 

методичним кабінетом установ освіти. 
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План проведення секційного засідання 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  

(з питань початкової освіти) 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Тема: Пріоритетні напрямки роботи початкової 
ланки освіти крізь призму сьогодення 

 
Дата: 29.08.2016      ВЕНТ І.Г. 

Місце: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, каб.200 

Час: 13.00 

Керівники секції: Мединська Валентина Михайлівна, Дмитренко 

Любов Геннадіївна, методисти Черкаського міського методичного 

кабінету установ освіти. 

 
13.00-13.40 Нова початкова школа – простір освітніх можливостей. 

Оновлені навчальні програми для початкової школи 

Мединська В.М., методист міського 

методичного кабінету 

13.40-14.20 Методичні рекомендації щодо викладання предметів у  

контексті реалізації Державних стандартів початкової 

загальної освіти 

Дмитренко Л.Г., методист міського 

методичного кабінету 

14.20-14.50 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи 

Мединська В.М., методист міського 

методичного кабінету 

14.50-15.00 Методичні рекомендації до ведення класного журналу 

Дмитренко Л.Г., методист міського 

методичного кабінету 

15.00-15.15 Методичні рекомендації до проведення першого уроку в 

початковій школі. 

Дмитренко Л.Г., методист міського 

методичного кабінету 

15.15-15.30 Про проведення адаптаційного періоду у 1 класі. 

Дмитренко Л.Г., методист міського 

методичного кабінету 
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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:  «Підвищення ролі первинних профспілкових 

організацій у вирішенні програмних завдань 

Профспілки на сучасному етапі» 
 

Дата проведення: 29.08.2016   ШПЕТНА Т.В. 

Місце проведення: Обласний Будинок вчителя 

Час: 13.00 

Керівник секції: Федорченко Ганна Петрівна, голова міського 

комітету Профспілки    
 

12.50 – 13.00 Реєстрація учасників  

Позивайло Л.М. 
13.00 – 13.20 Співпраця міськкому Профспілки та профспілкових 

комітетів закладів освіти по соціальному захисту 

працівників та подальша діяльність у 2016/2017 

навчальному році.  
Федорченко Г.П., голова міського 

комітету Профспілки 
13.20 – 13.40 Завдання профспілкових комітетів щодо удосконалення 

форм і методів роботи в первинних профспілкових 

організаціях відповідно до рішень VIII з’їзду ЦК 

Профспілки. 

Киренко С.С., заступник голови  

міського комітету Профспілки 
13.40 – 14.00 Про результати літнього оздоровлення працівників та їх 

дітей влітку 2016 року  

Позивайло Л.М., головний 

бухгалтер 
14.00 – 14.30 Обмін досвідом роботи учасників семінару 

Голови профкомів 
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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: 29.08.2016   УРАЇНЕЦЬ І.К. 

Місце проведення: спеціалізована школа №17, каб.209 

Час: 13.00 

Керівник секції: Деркач Ліана Михайлівна, методист з виховної 

 роботи міського методичного кабінету установ освіти. 

 
13.00 – 13.15 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 Черкаської 

міської ради 
13.15 – 13.45 Аналіз виховної діяльності закладів міста у 2015/2016 

н.р. Методичне забезпечення виховної діяльності 

закладів освіти у 2016/2017 н.р. 
Деркач Л.М., методист з 

виховної роботи міського 

методичного  кабінету установ 

освіти 
13.45 – 14.00 Актуальні напрямки діяльності шкільних бібліотек в 

умовах реалізації концепції національно-патріотичного 

виховання підростаючого покоління. Рекомендації 

учасників міського круглого столу у міській юнацькій 

бібліотеці ім..В.Симоненко 
Заболотня О.Д., бібліотекар 

Черкаської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської 

ради 
14.00 – 14.30 Відкрите обговорення проблем розвитку виховної 

системи школи 
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14.30 – 14.45 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 

з головними бухгалтерами загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Тема: «Робота бухгалтерій ЗНЗ з питань 
бухгалтерського обліку та звітності» 

 

Дата проведення: 08.09.2016    ЧАУС І.А. 

Місце проведення: департамент освіти та гуманітарної політики,  

                                    зала засідань  

Час: 15.00 
 

Керівник секції: Бєлов Богдан Олександрович, заступник директора 

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради 

 
15.00 –  Складання бюджетного запиту та проектів 

кошторисів. 
Яковенко І.В., начальник групи планування, 

економічного аналізу, контролю та  звітності. 

 

Електронні закупівлі через систему Prozorro. 
Бєлов Б.О., заступник директора 

департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради 

Красовська Л.Ю., економіст групи 

планування, економічного аналізу, 

контролю та  звітності 

 

Основні вимоги щодо тарифікації педагогічних 

працівників на 2016/2017 н.р. та стан використання 

коштів навчальними закладами. 
Ганджа В.В., начальник відділу 

планування, бухгалтерського обліку та 

звітності 

Оліфер Г.П., економіст групи планування, 

економічного аналізу, контролю та  

звітності 
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Про стан використання державних субвенцій та 

основні вимоги щодо фінансово-бухгалтерської 

звітності 

Компанієць І.М., заступник начальника 

відділу планування, бухгалтерського обліку 

та звітності 

 

Порядок оформлення змін до кошторисів, планів 

асигнувань та розрахунків загального та 

спеціального фонду 

Запорожець В.П., економіст групи 

планування, економічного аналізу, 

контролю та  звітності 

 

Підведення підсумків наради 
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Міський методичний кабінет установ освіти 

    37-30-22 

         Е-mail: mmk.cherkasy@gmail.com 


