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            Мета: 

 Створення умов для 

вдосконалення 

фахової майстерності 

педагогічних кадрів 
 

 Поширення кращого 

педагогічного досвіду 

 

 Впровадження 

новітніх технологій у 

педагогічну практику 

 

 Ознайомлення 

громадськості 

м.Черкас   з 

досягненнями 

педагогічних 

працівників міста 

 

 Дошкільна освіта 

 

 Позашкільна освіта 

 

 Професійно-технічна 

освіта 

 

 Науково-методична 

робота в закладах 

освіти 



 

 
Шановні колеги! 

 

Ми раді зустрічі з вами 

і запрошуємо взяти участь у ХХІ\/ міській 

виставці педагогічних технологій  

«ЗЕРНИНИ ДОСВІДУ – 2017» 

29 березня 

з 9.оо до 17.оо 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ О 10.00 

30 березня 

з 9.оо до 15.оо 
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У рамках виставки будуть проведені: 

 семінари, майстер-класи, 

 конференції,  фестивалі, тренінги, 

 творчі лабораторії, методичні об’єднання педагогів 

 на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської 

ради Черкаської області 

За адресою: вул. Гагаріна, 91 

 
 

Також буде працювати: 
 виставка-продаж продукції 

видавництва 

“Шкільний світ” (м.Київ) 

 

 Виставка-показ шкільної форми 

ПП «Шинкаренко» (м.Черкаси) 
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ПРОГРАМА ВИСТАВКИ 

29 березня 

Урочисте відкриття виставки 

педагогічних технологій  

«Зернини досвіду -2017» 
Місце проведення: НВК №34 

Час проведення : 10.00 

 

Заходи для педагогічних працівників  

дошкільних навчальних закладів  
 

29 березня 
1. Засідання експертної групи методистів по вивченню 

матеріалів, поданих педагогами дошкільних навчальних 

закладів на виставку «Зернини досвіду -2017» 

Місце проведення: НВК №34, спортивна зала 

Час проведення : 1100 

 

2. Засідання експертної групи практичних психологів ДНЗ з 

вивчення матеріалів, представлених на виставку 

педагогічних технологій, визначення переможців. 

Місце проведення:  спортивна зала НВК №34 

Час проведення:  1030 – 1200 

 

30 березня 
1. Майстер-клас вихователя  Попової В.О. Тема « Власна 

діяльність дитини та оцінка її результатів як чинники 

формування поведінки, що відповідає ідеям сталого 

розвитку».  

 Категорія слухачів  - вихователі дошкільних закладів 

 

Місце проведення: дошкільний навчальний заклад № 90 

Час проведення:  930 – 1230 
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Заходи для педагогічних працівників 

позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

29 березня 
 

Методичний марафон 

«Подолання цифрового розриву» 

 
1. Майстер-клас "Створення інтерактивних робочих 

аркушів (дидактичних матеріалів)" 

Місце проведення: СШ № 17, каб. 207 

Час проведення: 1000 – 1400, 4 групи за попередньою 

реєстрацією 

Спікери: Совгира С.М., учитель фізики СШ № 33 

Коваленко О.П., учитель інформатики ЗОШ 

№ 25 

 

2. Майстер-клас "Візуалізація навчального матеріалу" 

Місце проведення: СШ № 17, каб. 203 

Час проведення: 1000 – 1400, 4 групи за попередньою 

реєстрацією 

Спікери: Уперенко О.М., учитель інформатики СШ № 13 

Бондаренко А.Д., учитель інформатики ЗОШ 

№ 30 

 

3. Майстер-клас "Спільна робота з Google-документами" 

Місце проведення: СШ № 17, каб. 213 

Час проведення: 1000 – 1200, 2 групи за попередньою 

реєстрацією 

Спікери: Тихоненко А.М., учитель інформатики  

СШ № 17, Коваленко О.П., учитель інформатики ЗОШ 

№ 25 
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4. Майстер-клас "Сервіси для організації зворотного 

зв’язку" 

Місце проведення: ЗОШ № 2, каб. 222 

Час проведення: 1000 – 1200, 2 група за попередньою 

реєстрацією 

Спікери: Борисова С.В.., учитель інформатики ЗОШ № 2 

Удовиченко-

Бикова Г.В., учитель інформатики ЗОШ № 30 

 

5. Майстер-клас "Навчальне середовище Classroom" 

Місце проведення: СШ № 33, каб. 210 

Час проведення: 1200 – 1500, 3 групи за попередньою 

реєстрацією 

Спікери: Кошель О.В., учитель інформатики СШ № 33 

Бушина І.Б., методист ММК 
 

6. Засідання експертної комісії щодо оцінювання  робіт з 

української мови та літератури. (крівники МО: Мізіна 

Т.А., Москальчук В.М., Черненко Н.М.) 

Місце проведення: спортивна зала НВК №34 

Час проведення:  1100 – 1300   

 

 

7.   Методичний  фестиваль вчителів хімії 

Місце проведення: методичний кабінет НВК №34 

Час проведення:  1100 - 1230 

 

8. Методичний калейдоскоп вчителів музичного мистецтва 

Місце проведення: НВК №34, каб. музичного мистецтва 

Час проведення: 1130 – 1300 

 

9. Методичний калейдоскоп вчителів художньої культури 

Місце проведення: НВК №34,  каб. музичного мистецтва 

Час проведення: 1400 – 1530 
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10. Засідання експертної групи вчителів музичного мистецтва 

ту художньої культури 

Місце проведення: НВК №34,  каб. музичного мистецтва 

Час проведення: 1530 – 1630 

 

11. Засідання експертної групи вчителів-дифектологів  

Місце проведення: НВК №34, каб.204  

Час проведення:  1200 – 1300 

 

12. Творчі звіти вчителів біології 

Місце проведення: НВК №34,  каб.205 

Час проведення:  1200 – 1300 

 

13. Методичний калейдоскоп вчителів трудового навчання 

Місце проведення:  СШ №33, каб.209 

Час проведення:  1300 – 1400 

Спікер: Кисленко Т.Л, Бойченко О.В. 

 

14. Засідання членів експертної групи вчителів трудового 

навчання  

Місце проведення:  НВК №34, каб.204 

Час проведення: 1430 – 1530  

 

15. Засідання членів експертної групи вчителів історії 

Місце проведення:  НВК №34, каб.303 

Час проведення: 1400 – 1500 

 

16. Засідання членів експертної групи вчителів географії 

Місце проведення:  НВК №34, спортивна зала 

Час проведення: 1400 – 1500 

 

17. Засідання членів експертної групи вчителів початкових 

класів  

Місце проведення:  НВК №34, каб 305 

Час проведення: 1400 – 1500 
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18. Засідання експертної комісії спеціалістів психологічної 

служби  

Місце проведення: спортивна зала НВК №34 

   Час проведення:  1030 – 1200   
 

 

30 березня  
1.  Семінар-практикум для практичних психологів  

загальноосвітніх навчальних закладів 

«Психологічний супровід атестації педагогічних 

працівників» 

Місце проведення: НВК №34, каб. 205 

Час проведення: 900-1200 

 

2. Засідання експертної групи практичних психологів і 

соціальних педагогів ЗНЗ з вивчення матеріалів, 

представлених на виставку педагогічних технологій, 

визначення переможців. 
Місце проведення:  спортивна зала НВК №34 

Час проведення:  1200 – 1400 

 

3. Семінар-практикум для соціальних педагогів 

загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика 

конфліктів в учнівському середовищі,  формування 

комунікативної компетентності у підлітків». Квест 

«Толерантне спілкування». 

Місце проведення: НВК №34, каб.207 та 4-й поверх 

Час проведення:  900 – 1200 

 

4. Засідання членів експертної групи вчителів інформатики 
Місце проведення: НВК №34, каб.302 

Час проведення:  1000 – 1100 

 

5. Дайджест методичних доробок учителів початкових 

класів 
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Місце проведення: НВК №34, каб 315 

Час проведення: 1000 – 1200 

 

6. Ярмарок навчальної літератури видавництва «Лінгвіст». 

Виставка - продаж 

Місце проведення: Перша міська гімназія, актова зала 

Час проведення: 12.30 – 13.00 

 

7. Мультимедійна презентація видавництва «Лінгвіст» 

Місце проведення: Перша міська гімназія, актова зала 

Час проведення:  13.00 – 13.40 

 

8.   Методичні гостини. Міжнародне співробітництво 

Місце проведення: Перша міська гімназія, актова зала 

Час проведення: 13.40 – 14.00 

 

9.   Березнева педагогічна студія. Мозаїка педагогічних знахідок 

Місце проведення: Перша міська гімназія, актова зала 

Час проведення: 14.00 – 14.40 

 

10. Педагогічна майстерня. Методика роботи за новими 

підручниками з іспанської   мови 

Місце проведення: Перша міська гімназія, кабінет іспанської 

мови 

Час проведення: 14.00 – 15.00 

 

11.  Майстер-клас « School Management» 

Місце проведення: Перша міська гімназія, каб.  21  

Час проведення: 14.00 – 15.00 

 

12.  Засідання експертної комісії (англійська мова) з оцінювання і 

відбору робіт на область 

Місце проведення: Перша міська гімназія, Вітальня, ІІ 

поверх 

Час проведення: 14.00 – 15.00 
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13. Засідання експертної комісії  (німецька, іспанська, 

французька мови) з оцінювання і відбору робіт на область 

Місце проведення: Перша міська гімназія, каб. №13 

Час проведення: 14.00 – 15.00 

 

14. Семінар «Модернізм і постмодернізм як системи ХХ 

століття» для вчителів зар. літ. ЗНЗ Соснівського району 

Місце проведення: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, корп. 1, ауд.409 

Час проведення: 930-1100 

 

15. Семінар «Постмодерністська література слов'янських 

країн (чеська, польська, російська, сербська)» для 

вчителів зарубіжної літератури ЗНЗ Придніпровського 

району 

Місце проведення: Черкаський національний 

університет ім. Б.Хмельницького, корп. 1, ауд.301 

Час проведення: 930-1100 

 

16. Семінар «Науково-дослідницька робота учнів з 

мовознавства та літератури» для вчителів української 

мови та літератури (за списком) 

Місце проведення: НВК № 34, каб. № 203 

Час проведення: 100 – 1130 

 

17. Семінар «Складні випадки синтаксису» для вчителів 

української мови та літератури (за списком) 

Місце проведення: НВК № 34, каб. № 204 

Час проведення: 1000 - 1130 

 

18. Нарада «Підготовка та проведення  у міському етапі 

«Сокіл» («Джура»). 

Місце проведення: НВК № 34, актова зала 

Час проведення: 1200 – 1400 



 12 

 

 



 13 

 

 
 

ДЛЯ НОТАТОК 

    

    

    

    

    

      

      

       

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 14 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        



 15 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисти 

 Черкаського міського методичного 

кабінету раді зустрічі з вами 

     за адресою: вул. Гоголя 251, 

    37-30-22 

         Е-mail: mmk.cherkasy@gmail.com 


