
Календар заходів науково-методичного центру на березень 2017 року 

№ 

з\п 
Захід 

Дата 

проведен

ня 

Час 

прове- 

дення 

Місце 

проведення 

Категорія 

педпрацівників 

Відповідаль- 

ний 

1.  Семінар – практикум «Мандалотерапія» 02.03 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи знз 

(мати фарби гуаш, 

акварель, пастель, 

пензлик, банку для 

води, клейонку) 

Кочубинська 

С.В. 

2.  

Виїзний семінар учителів предмета «Захист Вітчизни» 

на базі громадської організації «Цивільний корпус 

АЗОВ» 

02.03 15.00 

Військово-

патріотичний 

табір «Азовець» 

Учителі предмета 

«Захист Вітчизни» 
Ткаченко Г.Г. 

3.  

Творчий звіт учителів української мови та літератури, 

що атестуються на присвоєння вищої категорії та 

педагогічних звань «старший учитель», «учитель-

методист» 

09.03 15.00 НМЦ 

Учителі, які 

атестуються на 

присвоєння вищої 

категорії та пед 

звань 

Силенко Л.В. 

4.  
Семінар – практикум « Сучасні підходи до організації 

позакласної роботи на уроках математики» 
13.03 14.30 сш №43 

Учителі 

математики (стаж 

роботи до 15 

років) 

Ігнатенко Л.Є. 

5.  
Науково-методичний семінар «Використання методики 

проведення білінгвальних уроків у початкових класах» 
15.03 9.00 сш №71 

Керівники 

шкільних 

методичних 

комісій учителів 

початкових класів 

Маслова Л. М. 

6.  

Семінар-практикум «Національно-патріотичне 

виховання молодої особистості завдяки вивченню 

традицій та звичаїв українського народу на уроках та 

позакласній  роботі з української літератури» 

15.03 13.30 сш№64 

Учителі 

української мови 

та літератури 

(І категорія) 

Силенко Л.В. 



7.  

Майстер-клас вчителів біології, які атестуються у 2016-

2017 навчальному році 

 

15.03 15.00 ліцей №144 Учителі біології Бикова Р.П. 

8.  
Семінар «Інноваційні технології на уроках зарубіжної 

літератури» 
15.03 15.00 ліцей №142 

Учителі 

зарубіжної 

літератури 

Голова РМО 

вчителів 

зарубіжної 

літератури 

9.  
Семінар «Зміст роботи практичного психолога школи по 

розвитку психологічної культури педагогів» 
16.03 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи знз 

Кочубинська 

С.В. 

10.  

 

Творчий портрет учителя фізики 

 

16.03 15.00 НМЦ Учителі фізики Метенко Р.О. 

11.  

Методичний тренінг «Критерії оцінювання методичної 

підготовки вчителя та результативності проведеного 

уроку» 

16.03 14.00 

Національна 

бібліотека 

України імені 

Ярослава 

Мудрого 

(вул.Ігорівська, 

14-А) 

Заступники 

директорів з 

іноземних мов 

спеціалізованих 

шкіл та керівники 

шкільних 

методичних 

об’єднань вчителів 

англійської мови 

ліцеїв, гімназій 

Кочубинська 

С.В. 

12.  

Семінар – практикум «Забезпечення результативності 

уроку англійської мови за рахунок різноманіття методів 

навчання» 

17.03 9.00 сш №159 

Учителі 

англійської мови, 

які викладають         

у  8-10 класах 

Кочубинська 

С.В. 

13.  
Подача матеріалів конкурсу-огляду «На кращу 

організацію правової освіти та виховання у знз району» 
17.03 

протягом 

дня 
НМЦ 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Коваленко О.В. 

14.  

Семінар «Інтерактивні методи навчання на уроках 

російської мови як спосіб розвитку мовленнєвої 

компетенції учнів» 

17.03 15.00 сш №187 
Учителі російської 

мови 

Голова РМО 

вчителів 

російської мови 

15.  
Майстер-клас вчителів хімії, які атестуються в 2016-

2017 навчальному році 
20.03 15.00 сзш №166 Учителі хімії Бикова Р.П. 



16.  
Семінар – практикум «Особливості підготовки до ЗНО 

та ДПА з математики у 2017 році » 
21.03 15.00 сзш №67 

Учителі 

математики, які 

працюють в 11 

класах 

Ігнатенко Л.Є. 

17.  
Подача  робіт учнів 9-11 класів на районний конкурс 

«Поетична весна» (1 робота від знз) 
21.03 

протягом 

дня 
НМЦ 

Учителі 

української 

літератури 

Силенко Л.В. 

18.  

Свято нагородження призерів районного етапу 

фестивалю театральних колективів знз району 

«Срібне джерело» 

21.03 14.30 гімназія №177 

Учасники 

районного 

фестивалю 

«Срібне джерело» 

Бикова Р.П. 

19.  
Презентація Startup «Енергетична психологія чи 

слов’янський код життя» 
23.03 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи знз 

Кочубинська 

С.В. 

20.  

Семінар – практикум «Сучасне навчально – методичне 

забезпечення з інформатики в умовах реалізації 

інноваційних підходів у навчанні» 

23.03 15.00 НМЦ 
Учителі 

інформатики 
Ігнатенко Л.Є. 

21.  

Районний конкурс «Розумники та розумниці» з 

математики для учнів 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району 

23.03 15.00 сзш №69 
Класоводи 4-х 

класів 
Маслова Л. М. 

22.  
Засідання журі районного етапу конкурсу «Символи 

моєї держави»(вікова категорія 6-10 років) 
27.03 10.00 НМЦ 

Члени журі (за 

наказом РУО) 
Маслова Л. М. 

23.  

Майстер-клас з автором підручника з української мови 

для 9 класу Данилевською О.М., старшим науковим 

співробітником Інституту української мови НАНУ, 

кандидатом філологічних наук 

28.03 11.00 
сш №187 

 

Учителі 

української мови  

(1 особа від знз) 

Силенко Л.В. 

24.  
Трибуна педагогічного досвіду вчителів -дефектологів, 

які атестуються у 2016-2017 навчальному році 
28.03 10.00 

спеціальна 

школа-інтернат 

№2 

Учителі – 

дефектологи сші 

№2, 17, школи 

«Надія», логопеди 

сзш №161, 221 

Кочубинська 

С.В. 



25.  
«Творчий звіт» учителів математики та інформатики, які 

атестуються в 2016-2017 н.р. 
30.03 11.00 сзш №67 

Учителі 

математики та 

інформатики, які 

атестуються на 

підтвердження або 

присвоєння вищої 

категорії 

Ігнатенко Л.Є. 

26.  
Семінар для соціальних педагогів «Методи допомоги в 

кризових ситуаціях. Дії соціального педагога» 
30.03 11.00 НМЦ 

Соціальні 

педагоги 
Підгорна О.О. 

27.  

Круглий стіл «Інновації та співтворчість як засоби 

формування особистості» 

 

за телефонограмою школа «Афіни» 
Заступники 

директорів з НВР 
Судак Л.Р. 

 


