
Календар заходів науково-методичного центру на лютий  2017 року 

№ 

 з\п 
Захід 

Дата 

прове-

дення 

Час 

прове- 

дення 

Місце 

проведен 

ня 

Категорія 

педпрацівників 

Відповідаль- 

ний 

1.  Майстер – клас «Екологічні проблеми очима математики» 01.02 11.00 
ліцей 

№142 

Учителі 

математики (стаж 

роботи до 15 

років) 

Ігнатенко Л.Є. 

2.  

Школа молодого вчителя англійської мови «Вивчення 

учнями середньої школи граматичних структур на умовах 

диференційованого навчання» 

01.02 10.00 сш №159 

Учителі 

англійської мови 

(стаж роботи до 5 

років) 

Кочубинська С.В. 

3.  Демонстраційний урок англійської мови у 9 класі 01.02 13.00 
гімназія 

№178 

Учителі 

англійської мови 

сш № 7,43, 115, 

гімназії №177, ТЛ 

«КПІ», сзш №166 

Кочубинська С.В. 

4.  
Семінар «Планування та організація навчально –польових 

зборів» 
02.02 15.00 НМЦ 

Учителі предмету 

«Захист Вітчизни» 
Ткаченко Г.Г. 

5.  

Засідання учителів початкових класів, які входять до 

методичної ради НМЦ. Мета: розробка завдань для 

проведення районного математичного конкурсу 

«Розумники та розумниці» для учнів 4-х класів.  

08.02 15.00 НМЦ 

Учителі 

початкових класів, 

які входять до 

методичної ради 

НМЦ 

Маслова Л. М. 

6.  
Семінар «Засоби і методи викладання української  мови 

та літератури у закладі технічного спрямування» 
08.02 13.00 

ПЛ НТУУ 

«КПІ» 

(б-р 

В.Гавела 

(Лепсе), 

41-А) 

Учителі української 

мови та літератури 

сзш №26, 46,67,71, 

74, 161, 174, сш 

№№149, 159, 173, 

АКЛ НАУ, 

«Престиж», 

«Ерудит». 

Силенко Л.В. 

7.  
Майстер-клас «Використання реконструкції символів у 

роботі практичного психолога» 
09.02 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи  ЗНЗ 
Кочубинська С.В. 

8.  

Семінар «Досвід роботи вчителів історії  як основа для 

формування спільноти «агенти змін» 

 

09.02 15.00 НМЦ 
Учителі історії 

(спец,І,ІІкатегорії) 
Коваленко О.В. 



9.  
Трибуна досвіду «Мовний табір: виклик для вчителя, 

розвага для дітей» 
15.02 14.30 

ліцей 

№144 

Учителі шкіл, де 

планується літній 

табір 

Кочубинська С.В. 

10.  

Майстер – клас «Методика створення і використання 

інтерактивних відеоуроків у формуванні предметних 

компетентностей при викладанні математики» 

15.02 15.00 сш №52 
Учителі 

математики 
Ігнатенко Л.Є. 

11.  

Засіданнятворчої майстерні «Майстер-клас» для 

молодих спеціалістів на тему: «Розвиток творчого 

потенціалу педагогів засобами впровадження нових 

науково-педагогічних проектів» 

15.02 11.00 
сзш №166 

 

Молоді 

спеціалісти– 

учителі початкових 

класів 

Маслова Л. М. 

12.  
Семінар «Формування предметних компетенцій за 

допомогою ІКТ» 
16.02 15.00 НМЦ 

Учителі географії 

(спец,І,ІІ 

категорії) 

Коваленко О.В. 

13.  
Районний конкурс читців поезій Тараса Шевченка  

(1 представник від знз: 9-11 класи) 
16.02 15.00 сзш №166 

Учителі 

української мови 

та літератури 

Силенко Л.В. 

14.  

Семінар-практикум «Особливості роботи практичного 

психолога та соціального педагога у системі 

тьюторського супроводу» 

16.02 14.30 
школа 

«Афіни» 

Практичні 

психологи ліцеїв, 

гімназій 

Кочубинська С.В. 

15.  
Семінар "Організація науково-практичної роботи у 

навчальному закладі" 
20.02 14.30 

ПЛ НТУУ 

«КПІ» 

проспект 

Перемоги, 

37,корп.7, 

3 поверх, 

ауд. 321а 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

ЗНЗ№43,144, 

159,177,187,318, 

ТЛ, «Ерудит», 

«Престиж», АКЛ 

Судак Л.Р. 

16.  
Районний етап фестивалю театральних колективів 

«Срібне джерело» 
20.02 15.00 

гімназія 

№318 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Бикова Р.П., 

Коваленко О.В. 

17.  
Семінар «Формування ключових компетенцій у 

сучасному освітньому середовищі» 
21.02 14.00 

ліцей 
«Престиж» 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

ЗНЗ№7,12,22,46, 

52,54,60,64,69,74, 

115,149,166,174, 

221,229, всш 

Судак Л.Р. 



№3,20, КСЛІ 

18.  
Районний етап фестивалю театральних колективів 

«Срібне джерело» 
21.02 15.00 сзш №26 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Бикова Р.П., 

Коваленко О.В. 

19.  

Семінар «Системний та компетентнісний підхід до 

роботи з обдарованими дітьми в умовах профільної 

школи» 

22.02 15.00 
ліцей 

№142 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

ЗНЗ№13,26,67,71, 

161,173,178, 279, 

ЮЛ, ФПЛ 

Судак Л.Р. 

20.  
Районний етап фестивалю театральних колективів 

«Срібне джерело» 
22.02 15.00 сш№64 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Бикова Р.П., 

Коваленко О.В. 

21.  

Семінар-практикум «Формування мовленнєвих 

компетентностей учнів на уроках української мови 

засобами дослідницько-проектних методів навчання» 

22.02 12.15 сзш №161 

Учителі 

української мови 

та літератури 

(категорія 

«спеціаліст») 

Силенко Л.В. 

22.  
Семінар «Розвиток критичного мислення та життєвих 

навичок учнів» 
22.02 14.30 спш №324 

Учителі 

англійської мови 

початкової школи 

Кочубинська С.В. 

23.  
Семінар «Казкотерапія як форма організації соціально-

педагогічного консультування» 
22.02 11.00 НМЦ 

Соціальні 

педагоги 
Підгорна О.О. 

24.  

Співпраця шкільної бібліотеки та бібліотеки для дітей 

імені П.Вершигори. Літературно-музична вітальня «Вічна 

Лесина пісня» з нагоди 146-річчя з дня народження 

Л.Українки. 

23.02 11.00 

бібліотека 

ім.П.Верш

игори 

(В.Гавела  

(колиш ній  

б-р  Лепсе) 

34) 

Бібліотекарі Підгорна О.О. 

25.  
Районний етап фестивалю театральних колективів 

«Срібне джерело» 
24.02 15.00 сш №7 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Бикова Р.П., 

Коваленко О.В. 

26.  Трибуна досвіду вчителів фізики 24.02 15.00 НМЦ 

Учителі фізики, 

які атестуються та 

молоді вчителі 

фізики 

Метенко Р.О. 



27.  

Семінар «Інноваційні підходи до організації виховної 

роботи в школі» (З досвіду роботи ЗДВР, які атестуються 

у 2016-2017н.р.) 

27.02 11.00 НМЦ 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Бикова Р.П. 

28.  
Семінар – практикум «Інтегральна технологія навчання 

математики: від теорії до практики» 
28.02 13.00 

Ліцей  

«Престиж» 

Учителі 

математики (стаж 

роботи до 20 

років) 

Ігнатенко Л.Є. 

29.  
Науково-методичний семінар «Особистісно орієнтований 

підхід до зростання професійної майстерності педагогів» 
За телефонограмою 

Заступники 

директорів з НВР 

в початкових 

класах 

Маслова Л.М. 

 


