
Додаток 3  

до наказу відділу освіти 

Зачепилівської районної 

державної адміністрації   

03.08.2016 № 250 
 

Програма проведення 

районної серпневої конференції педагогічних працівників за темою «Завдання педагогічних колективів у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

18-31.08.2016 
 

Дата Час Місце проведення Форма і тема заходу Учасники 

18.08.2016 

Online-режим 

Підсумкова колегія Міністерства 

освіти і науки України за 

темою «Про підсумки 2015/2016 

навчального року та завдання на  

2016/2017 навчальний  рік» 

Представники педагогічної громадськості 

області 

22.08.2016 
 

10.00 -

13.00 

 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Пушкінська, 24 

Участь у науково-методичній 

конференції за темою:  
«Пріоритетні завдання методичних 

служб у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору» 

Корінна О.М. – завідувач районним 

методичним кабінетом 

26.08.2016 

10.00-

12.00 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Пушкінська, 24 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

педагогічних колективів дошкільних 

навчальних закладів в контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору»  

Мирна Н.В.- методист районного 

методичного кабінету 

10.00-

12.00 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Пушкінська, 24 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

початкової школи в контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору»  

Кривенко Т. В., керівник РМО вчителів 

початкових класів, вчитель Зачепилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 



10.00-

12.00 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Пушкінська, 24 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

основної та старшої школи в 

контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору»  

Мотринець С.М., керівник РМО вчителів 

основ здоров’я, вчитель Руновщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

10.00-

12.00 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Пушкінська, 24 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

психологічної служби в контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору»  

Губа Н.В., керівник РМО практичних 

психологів, практичний психолог 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

10.00-

12.00 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 

вул.Світла, 41 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

основної та старшої школи в 

контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору»   

Педагогічні працівники району 

Українська мова та література 

Фартушна Ганна Дмитрівна – керівник 

РМО вчителів української мови та 

літератури, вчитель Зачепилівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Російська мова, література 

(інтегрований курс) та зарубіжна 

література 

Блудова Т.М. – керівник РМО вчителів 

російської мови та зарубіжної літератури, 

вчитель Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Англійська мова 

Перерву З.В.  – керівник РМО вчителів 

іноземної мови, вчитель Зачепилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Німецька мова 
Лавроненко С.М. - вчитель 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Історія  

Микитенко М.М. – керівник РМО 

вчителів історії, вчитель Зіньківщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Математика  Верета О.І. – керівник РМО вчителів 



математики, вчитель Чернещинського 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

Географія  

Давиденко Ю.О. – керівник РМО вчителів 

географії, вчитель Сомівського НВК «ЗНЗ 

І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

Економіка 

 

Дубина Л.І. – керівник РМО вчителів 

економіки, вчитель Зачепилівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Біологія та екологія 

Іванова Н.О. - керівник РМО вчителів 

біології та екології, вчитель 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Хімія 

Лис О.А. – керівник РМО вчителів хімії, 

вчитель Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» 

Фізика та астрономія 

Кравцова С.М.  – керівник РМО вчителів 

фізики, вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Інформатика 

Гришина В.В. - керівник РМО вчителів 

інформатики, вчитель Зачепилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Трудове навчання та технології 

Іванов В.М. - керівник РМО вчителів 

трудового навчання, вчитель 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Фізична культура 

Геков О.А. – керівник РМО вчителів 

фізичної культури, вчитель 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

предмет «Захист Вітчизни» 

Падалка В.Л. – керівник РМО вчителів 

предмету «Захист Вітчизни», вчитель 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 



10.00-

12.00 

ХЦДЕД «Будинок учителя», 

вул.Скрипника, 14 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

позашкільних навчальних закладів у 

контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору»  

Сало Л.В. - директор Зачепилівського 

районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості 

 

10.00-

12.00 

ХЦДЕД «Будинок учителя», 

вул.Скрипника, 14 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

кадрових служб місцевих органів 

управління освітою в роботі з 

педагогічними та управлінськими 

кадрами» 

Гергель Т.В. - методист районного 

методичного кабінету 

 

12.00-

14.00 

ХЦДЕД «Будинок учителя», 

вул.Скрипника, 14 

Участь у методичній студії за 

темою «Пріоритетні завдання 

опорних навчальних закладів у 

контексті  інтеграції до 

європейського освітнього 

простору»  

Корінна О.М. – завідувач районним 

методичним кабінетом 

29.08.2016 

11.00 – 

12.30 

Харківський національний 

університет  

імені В.Н. Каразіна,  

 майдан Свободи, 4 

 

Участь делегації району в 

обласній конференції за темою: 
«Про підсумки розвитку освіти та 

науки Харківської області в 

2015/2016 навчальному році та 

завдання на 2016/2017 навчальний 

рік» 

 

Зеленський О.М. – начальник відділу 

освіти; 

Корінна О.М. – завідувач районним 

методичним кабінетом; 

Губа Н.В. – заступник голови 

Зачепилівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки 

України;; 

Сало Л.В. – директор Зачепилівського 

районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості; 

Сизько Ю.А. - директор Сомівського 

НВК«ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ»; 

Олешко Т.Л. - директор Чернещинського 

НВК«ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». 



13.30-

15.00 

ХЦДЕД  

«Будинок учителя», 

 вул. Скрипника, 14  

 

Участь у секційному засіданні за 

темою «Пріоритетні завдання 

місцевих органів управління освітою 

у контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору» 

Зеленський О.М. – начальник відділу 

освіти 

9.00-12.30 

Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
Робота предметних студій за 

темою: «Пріоритетні завдання 

педагогічних колективів навчальних 

закладів у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору» 

 Педагогічні працівники району 

 

 

Відповідальні: 

9.00-11.00 

Завідувачі та вихователі ДНЗ Мирна Н.В., Смердюк М.В. 

Початкові класи Мирна Н.В., Кривенко Т.В. 

Українська мова та література Корінна О.М., Фартушна Г.Д. 

Математика Сапко Н.О., Верета О.І. 

Фізична культура Ільченко К.М., Геков О.А. 

9.00-12.00 Біологія та екологія, хімія, 

природознавство  

Коломієць Л.В., Іванова Н.О., Білоус Н.Б., 

Лис О.А. 

9.00-11.00 Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
Історія, правознавство Гергель Т.В., Микитенко М.М., 

Кизима К.І. 

11.00-

12.30 

Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
Іноземні мови Корінна О.М., Перерва З.В. 

Трудове навчання і технології Ільченко К.М., Іванов В.М. 

Географія та економіка Гергель Т.В., Давиденко Ю.О., 

Дубина Л.І. 

Фізика та астрономія   Сапко Н.О. , Кравцова С.М. 



Інформатика Сапко Н.О., Гришина В.В. 

«Захист Вітчизни» Падалко В.Л. 

11.00-

12.30 
Основи здоров'я Коломієць Л.В., Мотринець С.М. 

Керівники гуртків БДЮТ Сало Л.В., Буланов Ю.І. 

30.08.2016 

 

 

 

 

13.00 Зачепилівський районний 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості 

Районна педагогічна конференція 

за темою: «Про підсумки розвитку 

освіти району в 2015/2016 

навчальному році та завдання на 

2016/2017 навчальний рік» 

Працівники відділу освіти, керівники ЗНЗ, 

ДНЗ, ПНЗ, заступники керівників ЗНЗ, 

методисти РМК, педагогічні працівники 

закладів освіти району 

31.08.2016 

Час 

визначаєт

ься на 

місцях 

Дошкільні, загальноосвітні, 

позашкільний навчальні 

заклади 

 

Педагогічні ради в навчальних 

закладах за темою «Про підсумки 

діяльності навчального закладу у 

2015/2016 навчальному році та 

завдання педагогічного колективу на 

2016/2017 навчальний рік» 

Адміністрація і педагогічні колективи 

навчальних закладів 

 
 

Корінна О.М., 5-21-42 

 


