
Календар заходів науково-методичного центру на квітень 2017 року 

№ 

з\п 
Захід 

Дата 

проведен

ня 

Час 

прове- 

дення 

Місце 

проведення 

Категорія 

педпрацівників 

Відповідаль- 

ний 

1.  Атестація педагогічних кадрів (графік на сайті НМЦ) 03-07.04 
За 

графіком 
НМЦ За графіком Судак Л.Р. 

2.  Подача заявок на конкурс «Київський вальс» 03.04 
протягом 

дня 
НМЦ 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи 

Бикова Р.П. 

3.  
Подача заявки та матеріалів (запис пісні на СД диску, 

текст)  на районний етап фестивалю авторської пісні  
03.04 

протягом 

дня 
НМЦ 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи 

Бикова Р.П. 

4.  
Районний конкурс з українознавства серед учнів 6-11 

класів знз району (1 учень від паралелі) 
05.04 15.00 сш №159 

Учителі, що 

викладають 

українознавство 

Силенко Л.В. 

5.  
Майстер-клас учителя трудового навчання гімназії-

інтернату №13 Кольчус Н.В. 
11.04 14.30 

гімназія-

інтернат №13 

Учителі 

обслуговуючої 

праці 

Метенко Р.О. 

6.  
Демонстраційний урок англійської мови у початковій 

школі 
12.04. 13.00 сш №43 

Учителі 

англійської мови 

сш №7, 43, 64, 

115, сзш №69,  

121, 221, гімназій 

№177, 178, 318 

Кочубинська 

С.В. 

7.  
Проведення районного етапу конкурсу «Київський 

вальс» 
12.04 14.30 сш №43 

керівники 

факультативу 

«Київський вальс» 

Бикова Р.П. 

8.  
Проведення районного етапу конкурсу «Київський 

вальс» 
13.04 14.30 сш №43 

керівники 

факультативу 

«Київський вальс» 

Бикова Р.П. 

9.  
Семінар «Попередження насильства в учнівському 

середовищі» 
13.04 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи знз 

Кочубинська 

С.В. 

10.  

Майстер – клас «Запровадження інформаційно – 

комунікаційних технологій у навчально – виховному 

процесі як ефективний засіб підвищення інтересу до 

навчання» 

19.04 15.00 сш №52 
Учителі 

математики 
Ігнатенко Л.Є. 



11.  Виїзний семінар  19.04 За телефонограмою Учителі фізики Метенко Р.О. 

12.  
Презентація досвіду «Групові форми роботи 

практичного психолога в початковій школі» 
20.04 10.00 НМЦ 

Практичні 

психологи знз 

Кочубинська 

С.В. 

13.  

Інструктивно-методичний семінар «Вимоги щодо 

проведення  підсумкових   контрольних робіт у   4-х   

класах  із  математики, української мови та 

літературного читання». 

20.04 15.00 НМЦ 

Учителі, які 

працюють у 4-х 

класах (1 від ЗНЗ) 

Маслова Л. М. 

14.  Семінар для бібліотекарів 21.04 

За 

телефоно- 

грамою 

сш №52 Бібліотекарі знз Підгорна О.О. 

15.  

Семінар «Організація позакласної роботи для дітей із 

порушеннями мовлення як одного з видів соціальної 

реабілітації» 

25.04 10.00 спш №164 

Заступники 

директорів, які 

керують роботою 

початкових класів 

Маслова Л. М. 

16.  

Семінар «Сучасний продуктивний урок англійської мови 

в середній школі: 6 необхідних елементів формування 

комунікативної компетентності учнів середніх класів» 

26.04 14.30 сзш №229 

Учителі 

англійської мови  

5 – 9 класів 

Кочубинська 

С.В. 

17.  

Семінар «Формування екологічної компетентності 

особистості завдяки участі у дослідницьких проектах» (з 

досвіду роботи педагогів гімназії біотехнології №177). 

27.04 15.00 НМЦ 

Керівники 

шкільних МК 

учителів 

початкових класів 

ЗНЗ району 

Маслова Л. М. 

18.  
Семінар  «Умови підвищення якості математичної 

освіти учнів 5-х класів» 
27.04 15.00 сзш №67 

Учителі 

математики, які 

працюють в 5-х 

класах 

Ігнатенко Л.Є. 

 


