
 

ПЛАН
роботи  управління освіти і науки Бориспільської міської ради на 2016-2017 навчальний рік

НАЗВА ЗАХОДУ ФОРМА УЧАСНИКИ Місце проведення ЧАС ВІДПОВІДАЛЬНИЙ Підрозділ МІСЯЦЬ Примітка

Нарада керівників навчальних закладів нарада 22.06.2016 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ червень

01.08.2016 15.08.2016 Члени комісії 10.00 Письменний В.П. освітній відділ серпень

Нарада керівників навчальних закладів нарада 11.08.2016 керівники НЗ управління освіти 10.00 Чернойван Т.А. освітній відділ серпень

засідання 18.08.2016 члени НМР ММК управління освіти 15.00 Мельникова А.В. ММК серпень

22.08.2016 30.08.2016 Члени комісії 10.00 Стрільник Н.О. освітній відділ серпень

конференція 22.08.2016 м. Київ 10.00 Чернойван Т.А.         ММК серпень

Засідання міської ПМПК засідання 23.08.2016 консультанти ПМПК 09.00 Шанюк Ж.М. ММК серпень

конференція 26.08.2016 ЗОШ № 6 10.00 Чернойван Т.А.         ММК

29.08.2016 31.08.2016 Члени комісії навчальні заклади 10.00 Письменний В.П. освітній відділ серпень

засідання 30.08.2016 ЗОШ № 6, 8 10.00 Мельникова А.В. ММК серпень

Святкові лінійки з нагоди Дня знань свято 01.09.2016 Педагогічні працівники та учні ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ вересень

звіт та інформація 02.09.2016 05.09.2016 Павленко Т.В. освітній відділ вересень

05.09.2016 09.09.2016 Члени комісії 09.00 Стрільник Н.О. освітній відділ Вересень

засідання 06.09.2016 14.09.2016 вихователі  ДНЗ ДНЗ Ситіна І.В. ММК вересень

нарада 07.09.2016 15.00 Павленко Т.В. освітній відділ вересень

засідання 08.09.2016 Завідувачі ДНЗ ДНЗ "Журавонька" 14.00 Стрільник Н.О. освітній відділ вересень

засідання 08.09.2016 вчтителі -логопеди 10.00 Шанюк Ж.М. ММК вересень

Нарада керівників навчальних закладів нарада 09.09.2016 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ вересень

Відкриття додаткового приміщення БДЮТ концерт 12.09.2016 педагоги 16.00 Павленко Т.В. освітній відділ вересень

семінар 12.09.2016 14.00 Липовецька Н.О. ММК вересень

13.09.2016 16.09.2016 Члени комісії навчальні заклади 10.00 Письменний В.П. освітній відділ вересень

свято 14.09.2016 ЗОШ№6 15:00 Радкович Т.М. ММК вересень

засідання 15.09.2016 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК вересень

Дата      проведення 
(початок)

Дата      проведення 
(закінчення)

Перевірка та затвердження навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів 

на 2016-2017 н. р.

тематична 
перевірка

управління освіти і 
науки

Науково-методична рада міського 
методичного кабінету

Перевірка та затвердження річних планів 
дошкільних навчальних закладів на 2016-

2017 н. р.

тематична 
перевірка

управління освіти і 
науки

Участь в обласній конференції педагогічних 
працівників 

Педагогічні працівники 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Міська конференція педагогічних 
працівників м. Борисполя

Педагогічні працівники 
навчальних закладів

Перевірка стану готовності навчальних 
закладів до 2016-2017 н. р.

тематична 
перевірка

Секційні засідання педагогічних працівників 
навчальних закладів

Педагогічні працівники 
навчальних закладів

Звіт про охоплення навчаням дітей і підлітків 
шкільного віку (за територією 

обслуговування ЗНЗ)

Заступники директорів з НВР, 
відповідальні за облік дітей у 

закладі 

управління освіти і 
науки

Перевірка організації харчування у 
навчальних закладах міста

тематична 
перевірка

у навчальних 
закладах

Секційні засідання працівників дошкільних 
навчальних закладів

Нарада з питань профілактики всіх видів 
травматизму серед учасників навчально-

виховного процесу

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Секційні засідання завідувачів дошкільних 
навчальних закладів

Секційні засідання вчителів-логопедів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

додаткове 
приміщення БДЮТ 

Інструктивно-методична нарада для  
заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів організаторів та класних 
керівників 

заступники директорів з 
виховної роботи, педагоги 

організатори, класні керівники 
шкіл міста

управління освіти і 
науки

Перевірка стану готовності навчальних 
закладів до опалювального сезону 2016-2017 

н. р.

тематична 
перевірка

Літературні святкування ювілею Івана 
Франка 

Вихованці БДЮТ та учні 
ЗОШ№6

Засідання науково-методичної ради міського 
методичного кабінету

управління освіти і 
науки



гра 15.09.2016 члени АУС, батьки 15.30 Липовецька Н.О. ММК вересень

нарада 15.09.2016 14.30 освітній відділ вересень

звіт та інформація 16.09.2016 20.09.2016 Павленко Т.В. освітній відділ вересень

нарада 16.09.2016 14.30 Мельникова А.В. ММК вересень

Школа резерву керівних кадрів засідання 16.09.2016 14.00 Мельникова А.В. ММК вересень

гра 16.09.2016 учні 5-6 класів Площа біля БДЮТ 14.00 Липовецька Н.О. ММК вересень

Участь у святкових заходах до Дня міста свято 17.09.2016 10.00 ММК вересень

змагання, 19.09.2016 26.09.2016 навчальні заклади Башняніна І.І. ММК вересень

звіти та інформації 19.09.2016 22.09.2016 Павленко Т.В. Освітній відділ вересень

змагання 22.09.2016 23.09.2016 учні допризивного віку 10.00 Письменний В.П. ММК вересень

засідання 22.09.2016 10.00 Гулая В.М. ММК вересень

конкурс 23.09.2016 Члени журі БДЮТ 14.30 Радкович Т.М. ММК вересень

Фестиваль читців творів Івана Франка Фестиваль 23.09.2016 24.09.2016 Вихованці ЗНЗ та ПНЗ БДЮТ Радкович Т.М. ММК вересень

свято 23.09.2016 ДНЗ міста 13.00 ММК вересень

звіти та інформації 26.09.2016 30.09.2016 Павленко Т.В. освітній відділ вересень

змагання 27.09.2016 Озеро Олесницьке 10.00 Ребрик Н.Г. вересень

27.09.2016 30.09.2016 члени комісії ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ березень

свято 29.09.2016 Педагогічні працівники НЗ 15.00 ММК жовтень

Оголошення акції  "5 картоплин" акція 01.10.2016 ЗНЗ Липовецька Н.О. ММК жовтень

звіти та інформації 03.10.2016 07.10.2016 Павленко Т.В. освітній відділ жовтень

конкурс 03.10.2016 07.10.2016 Вихованці ПНЗ, учні ЗНЗ ЦТТ "Евріка" 14.30 Радкович Т.М. ММК грудень

06.10.2016 Вихователі-методисти ДНЗ ДНЗ "Світлячок" 09.40 Ситіна І.В. ММК жовтень

Інтелектуальна гра, присвячена року 
англійської мови в Україні "Україна – 

європейська держава"  

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Нарада з питань обліку дітей  і підлітків 
шкільного віку

Заступники директорів з НВР, 
відповідальні за облік дітей у 

закладі 

управління освіти і 
науки

Стрільник Н.О., 
Павленко Т.В.

Звіт про кількість дітей шкільного віку 
(подача звіту Форма 77-РВК)

Заступники директорів з НВР, 
відповідальні за облік дітей у 

закладі 

управління освіти і 
науки

Інструктивно-методична нарада для голів та 
секретарів атестаційних комісій навчальних 

закладів міста

голови атестаційних комісій 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Новопризначені керівники та 
заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Теренова гра "Веселковий експрес" (для 
учнів 5-6 класів)

Педагогічні працівники, учні, 
творчі колективи

центральна площа 
міста

  Міський етап  Всеукраїнського спортивно-
масового заходу "Олімпійське лелеченя" 

(Проведення заходів в рамках Олімпійського 
тижня)

учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ, ДНЗ, 
педагогічні працівники

Подача звіту про випадки травмування, 
нещасні випадки серед учнів та вихованців 

навчальних закладів у ІІІ кварталі

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Спартакіада з фізичної та військово-технічної 
підготовки серед учнів допризовного віку 

загальноосвітніх навчальних закладів міста

стадіон "Колос", ЗОШ 
№ 1

Секційні засідання практичних психологів та 
соціальних педагогів навчальних закладів

практичні психологи та 
соціальні педагоги 

управління освіти і 
науки

Міський конкурс юних фотоаматорів "Моя 
Україно!"

Святкові заходи до Дня вихователя та всіх 
працівників дошкільної освіти

Працівники дошкільних 
навчальних закладів

Ситіна І.В. Стрільник 
Н.О.

Звіт про продовження здобуття освіти 
випускниками 9-х, 11-х класів 2015 року

заступники, відповідальні за 
ОДШВ

управління освіти і 
науки

Першість міста зі спортивного туризму, 
присвяченої Всесвітньому Дню туризму 

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Тематична перевірка стану викладання 
предмету ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

тематична 
перевірка

Святкові заходи з нагоди Дня працівників 
освіти

гімназія 
"Перспектива"

лідери учнівсьоко 
самоврядування

Звіт про стан роботи з попередження 
правопорушень та злочинів у ЗНЗ міста за ІІІ 

квартал

заступники з виховної роботи, 
соціальні педагоги

управління освіти і 
науки

Міський етап Всеукраїнського конкурсу 
"Український сувенір"

Методичне об'єднання вихователів-
методистів “Організація роботи ДНЗ з 

патріотичного виховання дошкільників”

методичне 
об'єднання



10.10.2016 Вихованці БДЮТ 14.00 ММК жовтень

Засідання міської атестаційної комісії засідання 11.10.2016 члени комісії 15.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

семінар 11.10.2016 10.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

семінар 11.10.2016 вчителі англійської мови ЗОШ №6 10.00 Радкович Т.М. ММК жовтень

12.10.2016 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ №1       09.30 Ситіна І.В. ММК жовтень

12.10.2016 Завідувачі ДНЗ ДНЗ "Світлячок"   9.30 Стрільник Н.О. освітній відділ жовтень

Педмайстерня 13.10.2016 ДНЗ "Колосочок" Ситіна І.В. ММК жовтень

Школа молодого вчителя засідання 13.10.2016 Вчителі 1-3 років стажу 15.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

Правовий квест в навчальних закладах міста квест 13.10.2016 учні 10 класів ЗОШ міста 15.00 Липовецька Н.О. ММК жовтень

свята 14.10.2016 ММК жовтень

18.10.2016 Музичні керівники ДНЗ ДНЗ "Сонечко" 09.40 Ситіна І.В. ММК жовтень

Школа резерву керівних кадрів засідання 18.10.2016 14.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

семінар 18.10.2016 ЗОШ № 7 10.00 Липовецька Н.О. ММК жовтень

семінар 18.10.2016 вчителі фізики 10.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

дебати 19.10.2016 БДЮТ 15:30 Липовецька Н.О. ММК жовтень

семінар 19.10.2016 учителі історії та правознавства 10.00 Радкович Т.М. ММК жовтень

Колегія управління освіти і науки колегія 20.10.2016 Керівники навчальних закладів 15.00 Письменний В.П. освітній відділ вересень

20.10.2016 31.10.2016 члени комісії ДНЗ Стрільник Н.О. освітній відділ жовтень

Благодійні заходи до дня визволення України 
від нацистських окупантів

концертна 
програма

Військовий госпіталь, 
село Старе

управління освіти і 
науки

Семінар для заступників директорів з НВР 
"Формування життєвої компетентності учнів 

засобами інноваційного навчання"

заступники директорів з 
навчально-виховної роботи 

СШ № 5          ім. К. 
Могилка

Семінар для вчителів англійської мови  
"Структура ефективного уроку у 1 класі. 

Співвідношення ігрових та неігрових методів 
на всіх етапах уроках"

Педагогічна майстерня  "Формування 
художньо-продуктивної діяльності 

лошкільників через реалізацію завдань 
обумовлених Базовим компонентом 

дошкільної освіти"

педагогічна 
майстерня

Методичне об'єднання завідувачів 
дошкільних навчальних закладів 

"Документування управлінської діяльності"

методичне 
об'єднання

Педмайстерня, методичне об'єднання 
інструкторів з фізичного виховання «Різні 
форми організації рухової активності на 

заняттях із фізичної культури. Оволодіння 
елементами гри у футбол».

інстркутори з фізичного 
виховання ДНЗ

управління освіти і 
науки

Участь у святкових заходах та концертній 
програмі присвяченій Дню захисника 

України та Дню українського козацтва

вихованці БДЮТ та жителі 
міста

Міський будинок 
культури

за окремим 
графіком

Методичне об'єднання музичних 
керівників“Заняття – провідна форма 

музично-освітньої діяльності дошкільників” 

методичне 
об'єднання

Новопризначені керівники та 
заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Семінар для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи, які координують 
виховну роботу, голів шкільних методичних 

обєднань класних керівників, педагогів-
організаторів "Кейс-технології у виховній 

роботі"

заступники директорів з 
навчально-виховної роботи, які 
координують виховну роботу, 
голови шкільних методичних 

обєднань класних керівників та  
педагоги-організатори 

Семінар для вчителів фізики "Зв'язок фізики 
з повсякденним життям"

ЗОШ № 1          ім. Ю. 
Головатого

Дебати для лідерів учнівського 
самоврядування

лідери учнівсьоко 
самоврядування

Семінар для вчителів історії та 
правознавства "Формування національної 

свідомості на уроках історії та 
правознавства"

гімназія 
"Перспектива"

СШ № 5          ім. К. 
Могилка

Тематична перевірка «Ігрова діяльність в 
дошкільних навчальних закладах»

тематична 
перевірка



семінар 20.10.2016 учителі фізичної культури 10.00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

конкурс 20.10.2016 вихованці БДЮТ 14:30 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

семінар 20.10.2016 вчителі біології 10.00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

семінар 20.10.2016 10.00 Гулая В.М. ММК листопад

семінар 20.10.2016 ЦТТК 10.00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

засідання 21.10.2016 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК

конкурс 24.10.2016 28.10.2016 навчальні заклади міста 14.00 Шанюк Ж.М. ММК жовтень

Семінар 25.10.2016 БДЮТ 10:00 Радкович Т.М., Ребрик Н.Г ММК жовтень

виставка 25.10.2016 31.10.2016 ЦТТ «Евріка» 14:00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

семінар 26.10.2016 учителі тудового навчання ЗОШ № 6 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

семінар 27.10.2016 вчителі хімії 10.00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

семінар 27.10.2016 учителі музики 10.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

семінар 27.10.2016 ЗОШ №3 10.00 Ребрик Н.Г. ММК жовтень

змагання 29.10.2016 10.00 Ребрик Н.Г.

фестиваль-конкурс 29.10.2016 30.10.2016 вихованці БДЮТ 10:00 ММК жовтень

31.10.2016 11.11.2016 члени комісії ДНЗ міста 9.00 Стрільник Н.О. освітній відділ листопад

семінар 31.10.2016 Шкільні бібліотекарі 10.00 Радкович Т.М. ММК жовтень

Оголошення акції "ІГРО-БУМ" акція 01.11.2016 25.11.2016 ЗОШ міста Липовецька Н.О. ММК листопад

Семінар-практикум для вчителів фізичної  
культури "Спеціальні підготовчі вправи. 

Модуль "Футбол"

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого

Міський хореографічний конкурс «Бориспіль 
танцює» 

Міський Будинок 
культури

Семінар для учителів  біології "Мотивація 
нгавчальної діяльності на основі діяльнісного 

підходу навчання"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Навчальний семінар для практичних 
психологів ЗОШ та ПНЗ "Психолого-

педагогічний супровід дітей з особливими 
потребами, які навчаються індивідуальний та 

інклюзивній формах"

психологи загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних 

закладів

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого

Семінар для методистів та заступників 
позашкільних навчальних закладів 

"Організація роботи з молодими педагогами"

Методисти та заступники 
позашкільних навчальних 

закладів

Засідання науково-методичної ради міського 
методичного кабінету

управління освіти і 
науки

І (міський) етап обласного конкурсу-захисту
Web-сайтів навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Семінар для вчителів та керівників гуртків з 
вивчення англійської мови на тему: 

«Інноваційні технології – ефективний шлях 
досягнення нової якості навчально-виховного 

процесу на гуртках з вивчення англійської 
мови»

Вчителі та керівники гуртків 
англійської мови 

Міська виставка художніх робіт «Золота 
осінь»

вихованці декоративно-
вжиткового відділу

Семінар-практикум для вчителів 
обслуговуючої та технічної праці "Різблення 

по дереву"

Cемінар для учителів хімії  "Екологічне 
виховання учнів на уроках хімії"

СШ №5 ім. К. 
Могилка

 Семінар для учителів музики "Реалізація 
виховного потенціалу мистецтва ну уроках 

музики"

НВК "Ліцей "Дизайн-
освіта"

Семінар для вчителів української мови та 
літератури "Література рідного краю. 

Знайомство із творчістю Олеся Бердника 
(виїзний семінар до Вороньківського музею)"  

учителі української мови та 
літератури

Міські змагання зі спортивного орієнтування 
«Осіннє листя» 

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Лісовий масив в 
району залізничної 

станції Г.Кирпи
Участь в обласному дитячому фестивалі-

конкурсі хореографічних колективів 
«Терпсихора запрошує…»

Обухівський 
районний центр 

культури та дозвілля 
молоді

Перевірка стану організації ігрової діяльності 
дітей у дошкільних навчальних закладах

тематична 
перевірка

Семінар для шкільних бібліотекарів 
"Читання - шлях до успіху. Форми та методи 

залучення учнів до читання"

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого

лідери учнівсьоко 
самоврядування



олімпіада 01.11.2016 23.12.2016 учні 9-11 класів ЗОШ № 8 9.00 Гулая В.М. ММК листопад

03.11.2016 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ «Веселка»   09.30 Ситіна І.В., ММК жовтень

04.11.2016 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ "Росинка" 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 07.11.2016 21.11.2016 ЗНЗ 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

відкриті уроки 07.11.2016 ЗОШ № 8          8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

08.11.2016 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ «Світлячок» 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 08.11.2016 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

09.11.2016 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ «Сонечко» 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 09.11.2016 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

семінар 09.11.2016 учителі основ здоров'я 10.00 Ребрик Н.Г. ММК листопад

09.11.2016 Музичні керівники ДНЗ ДНЗ "Веселка" 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 10.11.2016 ЗОШ № 3          8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

конкурс 10.11.2016 Учні 11-х класів 15.00 Липовецька Н.О. ММК листопад

відкриті уроки 11.11.2016 ЗОШ № 7          8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

відкриті уроки 14.11.2016 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

Державна атестація ЦРД "Країна Мрій" 14.11.2016 25.11.2016 члени атестаційної комісії ЦРД "Країна Мрій" 9.00 Стрільник Н.О. освітній відділ лютий

семінар 14.11.2016 вчителі німецької мови СШ №5 10.00 Радкович Т.М. ММК листопад

Міські учнівські олімпіади з навчальних 
предметів

Методичне об'єднання вихователів старших 
груп «Ознайомлення дошкільнят з 

правилами безпечної поведінки під час гри»

методичне 
об'єднання

Методичне об'єднання вихователів сердніх 
груп "«LEGO – конструювання у ДНЗ. Роль 

конструктора LEGO у логіко – 
математичному розвитку дошкільнят» "

Методичне 
об'єднання 

Дні відчинених дверей у загальноосвітніх 
навчальних  закладах міста

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
загальноосвітній   школі І-ІІІ ступенів № 8 

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Педагогічна майстерня "Розвиток 
інформаційно-ігрової творчості дошкільнят 
через використання коректурних таблиць"

педагогічна 
майстерня

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
загальноосвітній   школі І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

Ю. Головатого

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

ЗОШ № 1          ім. Ю. 
Головатого

Педагогічна майстерня "Музейна педагогіка 
у системі національно – патріотичного 

виховання дітей  дошкільного віку"

педагогічна 
майстерня

Дні відчинених дверей у Бориспільському 
НВК "Гімназія "Перспектива"- 

загальгоосвітня школа І-ІІ ступенів"

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Семінар для вчителів основ здоров'я 
"Моральні цінності та їх вплив на духовне та 

фізичне здоров’я"

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого

«Методичне об'єднання музичних керівників
«Використання ІКТ технологій в системі 
роботи музичного керівника дошкільного 

закладу»

методичне 
об'єднання

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
загальноосвітній   школі І-ІІІ ступенів № 3 

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Міський профорієнтаційний змагально-
мотиваційний захід серед учнівських команд 

«Обери майбутнє»

Міський будинок 
культури

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
загальноосвітній   школі І-ІІІ ступенів № 7 

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів № 5 ім. 

К. Могилка

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

СШ № 5          ім. К. 
Могилка

атестаційна 
експеритиза

Семінар для вчителів німецької мови  
"Ефективні форми та методи навчання учнів 

усному мовленню під час вивичення 
німецької мови"



літературна студія 15.11.2016 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ №3 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 15.11.2016 ЗОШ № 6          8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

виїзний семінар 15.11.2016 учителі 4 класів 09.00 Шанюк Ж.М. ММК листопад

відкриті уроки 16.11.2016 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

семінар 16.11.2016 учителі 2 класів 09.00 Шанюк Ж.М. ММК листопад

17.11.2016 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ «Теремок» 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

відкриті уроки 17.11.2016 8.00 Мельникова А.В. ММК листопад

відкриті уроки 17.11.2016 Вечірня школа 14.00 Мельникова А.В. ММК жовтень

семінар 17.11.2016 учителі географії та економіки 10.00 Ребрик Н.Г. ММК листопад

17.11.2016 вчителі інформатики 10.00 Мельникова А.В. ММК листопад

семінар 17.11.2016 соціальні педагоги ЗНЗ 10.00 Гулая В.М. ММК листопад

18.11.2016 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ "Журавонька" 09.30 Ситіна І.В. ММК листопад

засідання 18.11.2016 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК листопад

конкурс 19.11.2016 учні 5-11 класів ЗОШ № 10.00 Гулая В.М. ММК листопад

Школа резерву керівних кадрів засідання 21.11.2016 14.00 Мельникова А.В. ММК листопад  

семінар-практикум 22.11.2016 учителі 1-х класів 10.00 Шанюк Ж.М. ММК листопад

Літературна студія "Врахування принципів 
ейдетики при вивченні віршів» для 

вихователі середніх груп"

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
загальноосвітній   школі І-ІІІ ступенів № 6 

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Семінар-практикум для учителів 4 класів 
"Розвиток творчих здібностей на уроках 

читання"

НВК "Ліцей "Дизайн-
освіта"

Дні відчинених дверей у Бориспільському 
НВК "Ліцей "Дизайн -освіта" ім. П. 

Чубинського

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

НВК"Ліцей "Дизайн-
освіта"

Семінар-практикум для учителів 2 класів 
"Формування читацької компетентності 

молодших школярів"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Педагогічна майстерня "Арт-терапія 
творчого виховного потенціалу дошкільника, 
його особистісного розвитку через спадщину 

В.О.Сухомлинського"

педагогічна 
майстерня

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів № 5 ім. 

К. Могилка

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

СШ № 5          ім. К. 
Могилка

Дні відчинених дверей у Бориспільській 
вечірній школі

Вчителі, які атестуються, члени 
міської атестаційної комісії

Семінар-практикум для вчителів географії та 
економіки на базі видавництва 
"Картографія" "Використання 

інформаційно-комунікативних технологій  як 
методологічного засобу розвитку творчих 

здібностей"

НВК "Ліцей "Дизайн-
освіта"

Методичне об'єднання вчителів інформатики 
"Робота з обдарованими дітьми: організація 

роботи міського осередку обласної очно-
дистанційної школи "  

Медодичне 
об'єднання 

СШ №5 ім. К. 
Могилка

Навчальний семінар для соціальних 
педагогів ЗНЗ "Ненасильницьке спілкування 

з елементами арт-терапії"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Педагогічна майстерня "Розвиток молодших 
дошкільнят засобами усної народної 

творчості»
для вихователів молодших груп"

педагогічна 
майстерня

Засідання науково-методичної ради міського 
методичного кабінету

управління освіти і 
науки

Міський етап Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студетської молоді ім. Т.Г. Шевченка 

Новопризначені керівники та 
заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Семінар-практикум для учителів 1 класів 
"Створення оптимальних умов, що 

стимулюють учнів до ефективної навчально-
пізнавальної та творчої діяльності відповідно 

до їх індивідуальних особливостей"

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого



семінар 22.11.2016 вчителі світової літератури ЗОШ №3 10.00 Радкович Т.М. ММК листопад

Нарада керівників навчальних закладів нарада 24.11.2016 Керівники навчальних закладів управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. Освітній відділ листопад

Міський конкурс «Випускниця-чарівниця» конкурс 24.11.2016 Учні 11-х класів 15.00 Липовецька Н.О. ММК листопад

конкурс 26.11.2016 учні 3-11 класів ЗОШ № 10.00 Гулая В.М. ММК листопад

семінар-практикум 28.11.2016 учителі 3-х класів 10.00 Шанюк Ж.М. ММК жовтень

звіт та інформація 28.11.2016 30.11.2016 Павленко Т.В. освітній відділ грудень

семінар 29.11.2016 БДЮТ 13.30 ММК листопад

акція 01.12.2016 лідери АУС 15.30 Липовецька Н.О. ММК грудень

конкурс 01.12.2016 09.12.2016 Вихованці ПНЗ, учні ЗНЗ ЦТТ "Евріка" 14.30 Радкович Т.М. ММК грудень

конкурс 01.12.2016 члени журі 14.30 Гулая В.М. ММК грудень

звіт та інформація 01.12.2016 02.12.2016 Павленко Т.В. освітній відділ грудень

концерт 03.12.2016 вихованці РЦ «Наш Дім» БДЮТ 15:00 Липовецька Н.О. ММК грудень

05.12.2016 09.12.2016 члени комісії ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ грудень

конкурс 05.12.2016 23.12.2016 Члени журі 14.30 Гулая В.М. ММК грудень

семінар 07.12.2016 практичні психологи ДНЗ ДНЗ "Росинка" 10.00 Гулая В.М. ММК грудень

08.12.2016 Музичні керівники ДНЗ ДНЗ №1 9:30 Ситіна І.В. ММК грудень

круглий стіл 08.12.2016 лідер АУС БДЮТ 15.30 Липовецька Н.О. грудень

семінар 08.12.2016 вихователі ГПД 12.00 Шанюк Ж.М. ММК грудень

Семінар для вчителів світової літератури 
"Компаративний аналіз художнього твору як 
інноваційна технологія навчання на уроках 

світової літератури"

Міський будинок 
культури

Міський етап Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика

Семінар-практикум для учителів 3-х класів 
"Інформаційно-комунікативні технології, як 
засіб формування основних компетентностей 

учнів"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Подача звіту про продовження навчання для 
здобуття загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів (звіт 1-ЗСО)

заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку 

управліня освіти і 
науки 

Обласний семінар для керівників гуртків 
позашкільних навчальних закладів на тему: 

«Моделювання інноваційно-освітнього 
простору для розвитку творчого потенціалу 

дитини дошкільного віку»

Керівники позашкільних 
закладів області

Акція "SOS.Врятуй Україну від СНІДу " 
акція

Центральна площа 
міста

Міський конкурс творчих дитячих робіт 
"Новорічна композиція"

ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості "Об"єднаймося ж, брати 

мої!"

управління освіти і 
науки

Звіт про охоплення навчаням дітей і підлітків 
шкільного віку (за територією 

обслуговування ЗНЗ)

Заступники директорів з НВР, 
відповідальні за облік дітей у 

закладі 

управління освіти і 
науки

Святкова рограмма для дітей з особливими 
потребами

Тематична перевірка стану викладання 
предмету ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА 

тематична 
перевірка

І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН

управління освіти і 
науки

Семінар-практикум для практичних 
психологів ДНЗ "Вплив розвитку дрібної 
моторики на формування мовлення дітей 

дошкільного віку"

Методичне об'єднання музичних керівників 
ДНЗ "Особливості організації і проведення 

музичних занять у ДНЗ з елементами 
хореографії"

методичне 
об'єднання

Круглий стіл "Твоє життя - твій вибір. Твій 
вибір - твоя відповідальність"

Семінар для вихователів ГПД "Виховання 
молодшого школяра засобами народної 

культури в умовах ГПД"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"



08.12.2016 ДНЗ №3 09.40 Ситіна І.В. ММК лютий

Міська акція "Допоможи птахам" акція 10.12.2016 лідери АУС БДЮТ, центр міста 15:30 Липовецька Н.О. ММК грудень

виставка-конкурс 10.12.2016 вихованці БДЮТ м.Біла Церква грудень

12.12.2016 вихователі-методисти  ДНЗ ДНЗ "Сонечко" 09.30 Ситіна І.В. ММК грудень

звіт та інформація 14.12.2016 17.12.2016 заступники директорів управління освіти 14.00 Ребрик Н.Г. освітній відділ грудень

Літературна студія 15.12.2016 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ № 3 09.30 Ситіна І.В. ММК грудень

Фестиваль 15.12.2016 Вихованці БДЮТ КРЦ «Бархат» 12.00 Липовецька Н.О. ММК грудень

семінар-практикум 15.12.2016 учителі-логопеди ДНЗ та ЗНЗ ДНЗ "Журавонька" 10.00 Шанюк Ж.М. ММК грудень

Засідання науково-методичної ради засіданя 16.12.2016 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК грудень

Відкриття Центральної ялинки міста свято 18.12.2016 творчі колективи БДЮТ 16.00 Липовецька Н.О. грудень

звіти та інформації 18.12.2016 22.12.2016 Павленко Т.В. Освітній відділ грудень

Колегія управління освіти і науки колегія 22.12.2016 Керівники навчальних закладів 15.00 Письменний В.П. освітній відділ грудень

Нарада керівників навчальних закладів нарада 22.12.2016 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ грудень

Засідання міської ПМПК засідання 26.12.2016 27.12.2016 Члени комісії 09.00 Шанюк Ж.М. ММК грудень

звіти та інформації 05.01.2017 06.01.2017 Павленко Т.В. освітній відділ січень

Зимова школа лідерів навчання 08.01.2017 10.01.2017 діти лідери АУС БДЮТ 10.00-15.00 Липовецька Н.О. січень

звіти та інформації 09.01.2017 12.01.2017 Павленко Т.В. освітній відділ січень

Нарада керівників навчальних закладів нарада 12.01.2017 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ січень
16.01.2017 27.01.2016 ДНЗ 09.00 Мельникова А.В. ММК січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ 1, ДНЗ №2 16.01.2017 ДНЗ №1,        ДНЗ №2 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

17.01.2017 вихователі старших груп  ДНЗ ДНЗ «Сонечко» 09.30 Ситіна І.В. ММК січень

17.01.2017 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

звіт та інформація 20.01.2017 22.01.2017 керівники ПНЗ Павленко Т.В. освітній відділ січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Росинка" 20.01.2017        ДНЗ "Росинка" 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

Школа резерву керівних кадрів засідання 20.01.2017 14.00 Мельникова А.В. ММК січень

Методичне об'єднання організаторів 
фізичного виховання ДНЗ "Спортивні 

розваги для розвитку й забави. Організація 
активного відпочинку дошкільнят"

Медодичне 
об'єднання 

організатори фізичного 
виховання ДНЗ

Участь в Обласній виставці-конкурсі 
промислового дизайну «Арт-факторія»

Методичне об'єднання для вихователів-
методистів  "Впровадження музейної 

педагогіки в освітній процес сучасного ДНЗ"

Методичне 
об'єднання

Подача звіту з фізичної культури і спорту 
(звіт форма №1-ФК)

Літературна студія «Вплив художньої 
літератури на розвиток словника старших 

дошкільників» для вихователі старших груп»

Фестиваль творчих колективів БДЮТ до Дня 
Святого Миколая 

Семінар-практикум для логопедів  
«Логоритміка – форма організації 
корекційної музичної діяльності»

управління освіти і 
науки

Центральна площа 
міста

Подання звіту про випадки травмування, 
нещасні випадки серед учнів та вихованців 

навчальних закладів у IV кварталі

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Управління освіти і 
науки

управління освіти і 
науки

Звіт про стан роботи з попередження 
правопорушень та злочинів у ЗНЗ міста у IV 

кварталі 2016 року

заступники з виховної роботи, 
соціальні педагоги

управління освіти і 
науки

Подача звіту про травматизм під час 
навчально-виховного процесу у навчальних 

закладах за 2016 рік (форма НВ (зведена)

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Дні відчинених дверей в дошкільних 
навчальних закладах міста

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

Педагогічна майстерня "Формування 
особистості дитини дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з народним оберегом 
"рушником" 

педагогічна 
майстерня

Дні  відчинених дверей в ДНЗ 3, ДНЗ 
"Сонечко"

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

ДНЗ №3,        ДНЗ 
"Сонечко"

Подача звіту позашкільного навчального 
закладу (форма № 1-ПЗ (освіта)

департамент освіти і 
науки, управління 

освіти і науки
дні відчинених 

дверей
члени міської атестаційної 

комісії
Новопризначені керівники та 

заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки



засідання 20.01.2017 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК січень

концерт 22.01.2017 Традиції закладу 15.30 січень

23.01.2017 вихователі груп раннього віку ДНЗ «Світлячок» 09.30  Ситіна І.В. ММК січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Світлячок" 23.01.2017        ДНЗ "Світлячок" 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

24.01.2017 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

конкурс 24.01.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ ЗОШ № 6 14.00 Радкович Т.М. ММК січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Веселка" 25.01.2017        ДНЗ "Веселка" Мельникова А.В. ММК січень

26.01.2017 вихователі ДНЗ ДНЗ "Колосочок" 09.40 Ситіна І.В. ММК січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Колосочок" 26.01.2017        ДНЗ "Колосочок" Мельникова А.В. ММК січень

конкурс 26.01.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ 14.00 Ребрик Н.Г. ММК лютий

30.01.2017 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ «Теремок» 9:30 Ситіна І.В. ММК січень

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Теремок" 30.01.2017        ДНЗ "Теремок" Мельникова А.В. ММК січень

31.01.2017 03.02.2017 члени комісії ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ січень

відкриті заняття 31.01.2017 31.01.2017 ПНЗ 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

відкриті заняття 31.01.2017 БДЮТ 10.00 Мельникова А.В. ММК січень

31.01.2017 завідувачі ДНЗ ДНЗ "Росинка" 10.00 Стрільник Н.О. освітній відділ січень

відкриті заняття 01.02.2017 ЦТТ "Евріка", ЦТТК Мельникова А.В. ММК січень

семінар 01.02.2017 вчителі російської мови ЗОШ №6 10.00 Радкович Т.М. ММК лютий

конкурс 02.02.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ 14.00 Гулая В.М. ММК лютий

03.02.2017 вихователі середніх груп ДНЗ "Росинка" 09.30 Ситіна І.В. ММК лютий

змагання 03.02.2017 ЗОШ №8 10.00 Ребрик Н.Г. лютий

06.02.2017 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ "Веселка" 09.30 Ситіна І.В. ММК лютий

07.02.2017 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ «Росинка» 09.30 Ситіна І.В. ММК лютий

Засідання науково-методичної ради міського 
методичного кабінету

управління освіти і 
науки

Концертна рограмма до дня Соборності 
України «Ми українці від заходу до сходу»

Вихованці, педагоги, батьки 
БДЮТ  

Міський будинок 
культури

Методичне об'єднання вихователів раннього 
віку "Теорія і методика розвитку мовлення 

дітей раннього віку (метод наочного 
моделювання)»

для вихователів груп раннього віку"

методичне 
об'єднання

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

Дні  відчинених дверей в ДНЗ "Журавонька" 
та ДНЗ "Берегиня"

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

       ДНЗ 
"Журавонька", ДНЗ 

"Берегиня"

Міський конкурс фольклорних колективів, 
присвячений П.П.Чубинському

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

Педагогічна майстерня "Використання 
здоров'язберігаючих технологій в практиці 

роботи ДНЗ"

педагогічна 
майстерня

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

Міський етап обласного конкурсу плакатів 
"Безпека дорожнього руху - це життя"

управління освіти і 
науки

Педагогічна майстерня "Колаж як засіб 
розвитку творчості молодших дошкільників"

педагогічна 
майстерня

дні відчинених 
дверей

члени міської атестаційної 
комісії

Тематична перевірка стану викладання 
предмету ХІМІЯ 

тематична 
перевірка

Дні відчинених дверей в позашкільних 
навчальних закладах міста

члени міської атестаційної 
комісії

Дні відчинених дверей в Будинку дитячої та 
юнацької творчості

члени міської атестаційної 
комісії

Методичне об'єднання завідувачів 
дошкільних навчальних закладів "Гендерний 

підхід – сучасний погляд на виховання"

методичне 
об'єднання

Дні відчинених дверей у ЦТТ "Евріка", 
Центрі туризму та краєзнавства

члени міської атестаційної 
комісії

Семінар для вчителів російської мови  
"Інтегрований підхід до формування 

культурологічної компетентності учнів на 
уроках російської мови"

Міський гуманітарний конкурс "Космічні 
фантазії"

управління освіти і 
науки

Методичне об'єднання вихователів середніх 
груп "Логіко-математичний розвиток 

засобами LEGO конструювання"

методичне 
об'єднання

Змагання з пішохідного  туризму в закритих 
приміщеннях “Спортсмен року” 

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Методичне об'єднання вихователів молодших 
груп «Формування мотивації до здорового 
способу життя у дітей дошкільного віку»

методичне 
об'єднання

Педагогічна майстерня вихователів старших 
груп «Чарівний світ живої природи» (з 

використанням LEGO) »

Педагогічна 
майстерня 



майстер-клас 08.02.2017 учителі світової літератури 10.00 Ребрик Н.Г. ММК лютий

конкурс 13.02.2017 23.02.2017 Члени комісії ДНЗ Ситіна І.В. ММК лютий

13.02.2017 17.02.2017 члени комісії 10.00 Павленко Т.В. освітній відділ лютий

14.02.2017 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ №1 09.50 Ситіна І.В. ММК лютий

Міський етап поетичного конкурсу "Зерна доброти" конкурс 15.02.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ 14.00 Гулая В.М. ММК лютий

Школа молодого вчителя засідання 16.02.2017 Вчителі 1-3 років стажу 15.00 Мельникова А.В. ММК лютий

семінар 16.02.2017 учителі фізичної культури ЗОШ №8 10.00 Ребрик Н.Г. ММК лютий

Конкурс "Я - лідер" конкурс 16.02.2017 лідери АУС 15.30 Липовецька Н.О. лютий

17.02.2017 вихователі старших груп  ДНЗ ДНЗ «Світлячок» 09.30 Ситіна І.В. ММК лютий

Школа резерву керівних кадрів засідання 17.02.2017 14.00 Мельникова А.В. ММК лютий

семінар 21.02.2017 Методична робота БДЮТ 11:00 Ребрик Н.Г. ММК лютий

семінар 21.02.2017 вчителі англійської мови ЗОШ№7 10.00 Радкович Т.М. ММК лютий

Нарада керівників навчальних закладів нарада 23.02.2017 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ лютий
конкурс 23.02.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ ЗОШ №6 14.00 ММК лютий

семінар 24.02.2017 ЗОШ № 6 14.30 Мельникова А.В. ММК лютий

28.02.2017 03.03.2017 члени комісії ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ березень

навчання 01.03.2017 20.03.2017 лідери АУС Липовецька Н.О. березень

конкурс 02.03.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ ЦТТ "Евріка" 14.00 Гулая В.М. ММК березень

семінар 10.03.2017 учителі математики ЗОШ №8 10.00 Мельникова А.В. ММК листопад

Майстер-клас для вчителів світової 
літератури "Створення ситуації успіху на 

уроках зарубіжної літератури "

СШ №5 ім. К. 
Могилка

Міський конкурс «Моє найкраще заняття із 
розробкою з використанням мультимедійних 

засобів»

Тематична перевірка стану ведення ділової 
документації у позашкільних навчальних 

закладах

тематична 
перевірка

позашкільні 
навчальні заклади

Методичне об'єднання для вихователі 
середніх груп  "Формування та розвитку 

творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку засобами конструювання з 

паперу "

методичне 
об'єднання

управління освіти і 
науки

управління освіти і 
науки

Семінар-практикум для вчителів фізичної 
культури "Спеціальні підготовчі вправи 

модуля басакетбол"

НВК "Гімназія 
Перспектива"

Педагогічна майстерня "Коректурні таблиці 
як засіб економічного виховання дітей 

старшого дошкільного віку" 

педагогічна 
майстерня

Новопризначені керівники та 
заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Семінар для керівників гуртків декоративно-
вжиткового мистецтва та вчителів трудового 

навчання на тему «Майстер-класяк 
ефективна фома професійного навчання 
педагогів та передачі особистого досвіду 

роботи»

Вчителі трудового навчання та 
керівники гуртків декоративно-

вжиткового мистецтва

Семінар для учителів англійської мови 
"Міжпредметні звязки на уроці англійської 

мови. Методологічне підгрунтя та шляхи 
практичної реалізації принципу 

міжпредметних звязків"

Міський фестиваль-конкурс виконавців 
сучасної естрадної та народної пісні 

"Калиновий дзвін"

Семінар для учителів  та керівників гуртків 
образотворчого мистецтва "Сучасні тенденції 

арт-дизайну"

учителі та керівники гуртків 
образотворчого мистецтва

Тематична перевірка стану викладання 
предмету ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

тематична 
перевірка

Обмін досвідом між шкільними 
парламентами

навчальні заклади 
міста

за окремим 
графіком

Міська виставка-конкурс науково-технічної 
творчості "Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!"

Семінар-практикум для вчителів математики 
"Активізація пізнавальної діяльності учнів в 

процесі вивчення математики" 



педмайстерня 10.03.2017 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ "Веселка" 9. 30 Ситіна І.В. ММК березень

Школи молодого вчителя засідання 10.03.2017 Вчителі 1-3 років стажу 15.00 Мельникова А.В. ММК березень

Міський конкурс театральних колективів конкурс 15.03.2017 16.03.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ Муніципальний театр 14.00 Радкович Т.М. ММК березень

Семінар для вчителів інформатики «Компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання інформатики: реалізація нових державних стандартів освіти»

семінар 16.03.2017 учителі інформатики ЗОШ №6 10.00 Мельникова А.В. ММК березень

семінар 16.03.2017 учителі історії та правознавства 10.00 Башняніна І.І. ММК березень

педмайстерня 17.03.2017 вихователі середніх груп ДНЗ ДНЗ "Журавонька" 09.30 Ситіна І.В. ММК березень

засідання 20.03.2017 лідери АУС БДЮТ 15:30 Липовецька Н.О. березень

звіти та інформації 20.03.2017 23.03.2017 14,00 Павленко Т.В. Освітній відділ березень

21.03.2017 вихователі  ДНЗ ДНЗ «Колосочок» 09.40 Ситіна І.В. ММК березень

семінар-практикум 21.03.2017 учителі-логопеди ДНЗ та ЗНЗ ДНЗ № "Сонечко" 10.00 Шанюк Ж.М. ММК березень

семінар 22.03.2017 10.00 Ребрик Н.Г. ММК березень

Нарада керівників навчальних закладів колегія 23.03.2017 Керівники навчальних закладів управління освіти 15.00 Письменний В.П. Освітній відділ березень на виконком

23.03.2017 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ №1 09.30 Ситіна І.В. ММК березень

засідання 23.03.2017 члени НМР ММК 15.00 Мельникова А.В. ММК березень

семінар 23.03.2017 учителі тудового навчання ЗОШ № 7 10.00 Мельникова А.В. ММК березень

семінар 23.03.2017 учителі географії та економіки ЗОШ № 7 10.00 Ребрик Н.Г. ММК березень

семінар 23.03.2017 соціальні педагоги ЗНЗ ЗОШ №8 10.00 Гулая В.М. ММК березень

Міські олімпіади серед учнів 4-х класів олімпіади 24.03.2017 Учні 4-х класів 12.00 Шанюк Ж.М. ММК березень

семінар 28.03.2017 шкільні бібліотекарі 10.00 Радкович Т.М. ММК березень

Педагогічна майстерня "Ознайомлення 
дошкільнят з правилами безпечної поведінки 

на воді"

управління освіти і 
науки

Семінар-практикум для вчителів історії та 
правознавства "Методи активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках 
історії та правознавства"

СШ №5 ім. К. 
Могилка

Педагогічна майстерня "Роль та значення 
оберегів у побуті українців"

Круглий стіл "Обмін досвідом між лідерами 
шкіл міста"

Звіт про випадки травмування, нещасні 
випадки серед учнів та вихованців 

навчальних закладів у I кварталі 2017 року

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Педагогічна майстерня "Процес інноваційної 
здоров`язбережувальної технології в ДНЗ – 

сендплей"

педагогічна 
майстерня

Семінар-практикум для логопедів  
«Диференціація звуків с-з, с'-з'»

Семінар для вчителів української мови та 
літератури "Роль учителя української мови 
та літератури у духовному розвитку учня»
(виїзний семінар до Національного музею 

українського народно-декоративного 
мистецтва на території Києво-Печерської 

лаври)"

вчителі української мови та 
літератури

СШ №5 ім. К. 
Могилка

Педагогічна майстерня "Морально – 
естетичне виховання дошкільників за 

В.О.Сухомлинським"

педагогічна 
майстерня

Засідання науково-методичної ради міського 
методичного кабінету

управління освіти і 
науки

Семінар-практикум для вчителів 
обслуговуючої та технічної праці 

"Виготовлення мережки шовковими 
стрічками"

Семінар-тренінг для вчителів географії та 
економіки "Ігрові види діяльності на уроках 

географії"

Навчальний семінар для соціальних 
педагогів "Соціально-профілактична робота 

щодо жорстокого поводження з дітьми в 
закладах освіти"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Семінар для бібліотекарів "Традиційні та 
сучасні форми роботи шкільної бібліотеки"

СШ № 5          ім. К. 
Могилка



семінар 28.03.2017 практичні психологи 10.00 Гулая В.М. ММК березень

29.03.2017 вихователі старших груп ДНЗ ДНЗ "Теремок" 09.30 Ситіна І.В. ММК березень

семінар 29.03.2017 ДЮСШ 10.00 Ребрик Н.Г. ММК березень

семінар 29.03.2017 практичні психологи ДНЗ 10.00 Гулая В.М. ММК березень

семінар 29.03.2017 учителі основ здоров'я ЗОШ №3 10.00 Ребрик Н.Г. ММК березень

виїзний семінар 30.03.2017 учителі 1-х класів ЗОШ № 6 09.00 Шанюк Ж.М. ММК березень

конкурс 01.04.2017  22.04.2017 лідери АУС БДЮТ Липовецька Н.О. квітень

Міський конкурс "Великодні свята" конкурс 03.04.2017 07.04.2017 Члени журі ЦТТ"Евріка" 14.00 Радкович Т.М. ММК квітень

04.04.2017 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ «Росинка» 09.30  Ситіна І.В. ММК квітень

Засідання міської атестаційної комісії засідання 04.04.2017 члени комісії 14.30 Мельникова А.В. ММК квітень

звіти та інформації 05.04.2017 08.04.2017 Павленко Т.В. освітній відділ квітень

05.04.2017 ДНЗ «Берегиня» 09.40 Ситіна І.В. ММК квітень

конкурс 05.04.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ БДЮТ Ребрик Н.Г. ММК квітень

06.04.2017 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ «Колосочок» 09.30  Ситіна І.В. ММК квітень

семінар 06.04.2017 учителі 4-х класів 10.00 Шанюк Ж.М. ММК квітень

07.04.2017 вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ "Сонечко" 09.30  Ситіна І.В. ММК квітень

Першість міста з водного туризму змаганням 08.04.2017 Озеро Олесницьке 10.00 Ребрик Н.Г. квітень

Першість міста з велосипедного туризму змагання 08.04.2017 Озеро Олесницьке 10.00 Ребрик Н.Г. квітень

звіт та інформація 09.04.2017 12.04.2017 Павленко Т.В. освітній відділ квітень

10.04.2017 14.04.2017 члени комісії ЗНЗ 9.00 Письменний В.П. освітній відділ квітень

Семінар для практичних психологів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

"Особливості міжособистісних відносин в 
підлітковому віці"

НВК "Ліцей "Дизайн-
освіта"

Педагогічна майстерня "Трудове виховання 
дошкільників – педагогічна проблема 

сучасності"

педагогічна 
майстерня

Семінар для методистів та заступників 
позашкільних навчальних закладів 

"Мотивація занять спортом у дітей та 
взаємовідносини між вихованцями секцій та 

відділень  ДЮСШ"

Методисти та заступники 
позашкільних навчальних 

закладів

Семінар для практичних психологів ДНЗ 
"Робота практичного психолога дошкільного 

навчального закладу з батьками. "

управління освіти і 
науки

Семінар для вчителів основ здоров'я 
"Формування мотивації здорового способу 

життя"

Виїзний семінар для учителів 1 класів 
"Розвиток пізнавальної активності 

молодшого школяра"

Участь у VI Всеукраїнському конкурсі 
"Моральний вчинок"

за окремим 
графіком

Методичне об'єднання вихователів молодших 
груп "Формування у дошкільнят малювання 

LEGO основними прийомами"

методичне 
об'єднання

управління освіти і 
науки

Подача звіту про стан роботи з попередження 
правопорушень та злочинів у ЗНЗ міста у І 

кварталі 2017 року

заступники з виховної роботи, 
соціальні педагоги

управління освіти і 
науки

 Методичне об'єднання для організаторів 
фізичного виховання "Фізкультурне заняття 
з дітьми дошкільного віку як основна форма 

роботи з фізичного розвитку"

Методичне 
об'єднання 

організатори фізичного 
виховання ДНЗ

Міський конкурс "Дружин юних 
пожежників"

Методичне об'єднання вихователів груп 
раннього віку "Сенсорне виховання дітей 

раннього віку як один із провідних напрямів 
дошкільної освіти на сучасному етапі"

методичне 
об'єднання

Семінар-практикум для учителів 4 класів 
"Нестандартний підхід до уроків 

природознавства"

ЗОШ №1 ім. 
Ю.Головатого

Педагогічна майстерня "Формування 
особистості дитини в процесі ознайомлення з 

народною іграшкою"

педагогічна 
майстерня

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Подача звіту  про охоплення навчаням дітей і 
підлітків шкільного віку (за територією 

обслуговування ЗНЗ)

Заступники директорів з НВР, 
відповідальні за облік дітей у 

закладі 

управління освіти і 
науки

Тематична перевірка стану викладання 
предмету ІНФОРМАТИКА

тематична 
перевірка



Міський конкурс "Бориспільські Зіроньки" конкурс 10.04.2017 14.04.2014 ДНЗ 10.00 Ситіна І.В. ММК квітень

конкурс 10.04.2017 14.04.2017 ЦТТК Ребрик Н.Г. квітень

семінар 11.04.2017 учителі фізики ЗОШ №6 10.00 Мельникова А.В. ММК квітень

семінар 12.04.2017 10.00 Липовецька Н.О. ММК квітень

семінар 12.04.2017 учителі 2 класів ЗОШ №7 10.00 Шанюк Ж.М. ММК квітень

семінар 12.04.2017 учителі математики 10.00 Мельникова А.В. ММК квітень

Відкриття творчої алеї "Великоднє дерево" 13.04.2017 10.00 Липовецька Н.О. ММК квітень

Школи молодого вчителя засідання 13.04.2017 Вчителі 1-3 років стажу 15.00 Мельникова А.В. ММК квітень

семінар 13.04.2017 вчителі біології 10.00 Ребрик Н.Г. ММК квітень

змагання 14.04.2017 Учні ЗНЗ ДЮСШ 10.00 Письменний В.П. ММК квітень

Школа резерву керівних кадрів засідання 14.04.2017 14.00 Мельникова А.В. ММК квітень

17.04.2017 28.04.2017 члени комісії ДНЗ 9.00 Стрільник Н.О. освітній відділ квітень

Літературна студія 18.04.2017 Вихователі молодших груп ДНЗ ДНЗ № 3 09.30 Ситіна І.В. ММК квітень

семінар 18.04.2017 вчителі 3 класів ЗОШ № 7 10.00 Шанюк Ж.М. ММК квітень

семінар 20.04.2017 10.00 Ребрик Н.Г. ММК квітень

фестиваль 20.04.2017 Учні ЗНЗ, вихованці ПНЗ ЗНЗ, ПНЗ Радкович Т.М. ММК квітень

змагання 21.04.2017 Учні ЗНЗ за призначенням 09.00 Письменний В.П. ММК квітень

акція 22.04.2017 Організація дозвілля вихованці БДЮТ, лідери АУС Територія міста Липовецька Н.О. квітень

заходи 26.04.2017 Липовецька Н.О. ММК квітень

конкурс 27.04.2017 лідери АУС 15.00 Липовецька Н.О. ММК квітень

змагання 05.05.2017 Учні ЗНЗ стадіон "Колос" 10.00 Письменний В.П. ММК травень

Члени журі та відповідальні за 
організацію конкурсу

Міський етап історико-краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді "Київщина 

козацька"

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Семінар-практикум для вчителів фізики 
"Розвиток фізики, як науки в Україні"

Семінар для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи, які координують 
виховну роботу, голів шкільних методичних 

обєднань класних керівників, педагогів-
організаторів "Формування національної 

свідомості школярів на матеріалах 
краєзнавства "

заступники директорів з 
навчально-виховної роботи, які 
координують виховну роботу, 
голови шкільних методичних 

обєднань класних керівників та  
педагоги-організатори 

СШ №5 ім. К. 
Могилка

Семінар-практикум для учителів 2 класів 
"Диференційований підхід як розвиток 

індивідуальних здібностей учнів"

Семінар-практикум для вчителів математики 
"Диференціація навчання під час вивчення 

математики"

НВК "Ліцей "Дизайн-
освіта"

Центральна площа 
міста

управління освіти і 
науки

Семінар для вчителів біології "Методика 
проведення рефлексій на уроці, її етапи"

СШ №5 ім. К. 
Могилка

ІІ (міський) етап Всеукраїнських дитячих 
спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів “Старти надій” 

Новопризначені керівники та 
заступники директорів 
навчальних закладів

управління освіти і 
науки

Вивчення рівня розвитку дітей старшого 
дошкільного віку, визначеного вимогами 

Базового компонента дошкільної освіти та 
програми "Впевнений старт", у дошкільних 

навчальних закладах міста

тематична 
перевірка

Літературна студія «Художньо-мовленнєва 
діяльність у дошкільному навчальному 

закладі»

Семінар-практикум для вчителів 3 класів 
"Ефективне використання новітніх засобів 

навчання в початкових класах"

Семінар  для вчителів хімії "Особливості 
викладання хімії в умовах профілізації 

школи"

НВК "Гімназія 
"Перспектива"

Фестиваль  іноземної мови "Краса і багатство 
мов світу"

згідно з 
графіком

Міський етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура")
Участь у Всеукраїнській акції "Зробимо 

Україну чистою!"

Участь у міських заходах до Дня пам'яті 
трагедії на Чорнобильській АЕС

Фестиваль учнівських організацій та конкурс 
ігрових програм

Центральна площа 
міста

Міський етап фізкультурно-оздоровчого 
патріотичного фестивалю"Козацький гарт"



Звітно-виборча конференція АУС конференція 11.05.2017 лідери АУС БДЮТ 15.30 Липовецька Н.О. ММК травень

Міський туристичний зліт "Екстрем" змагання 13.05.2017 14.05.2017 Ребрик Н.Г. травень

методичний місток 16.05.2017 14.30 Мельникова А.В. ММК травень

Нарада керівників навчальних закладів нарада 18.05.2017 керівники НЗ управління освіти 15.00 Чернойван Т.А. освітній відділ травень
Методичне об'єднання завідувачів дошкільних навчальних закладів "Патріотичне виховання дітей у ДНЗ"18.05.2017 завідувачі ДНЗ ДНЗ №3 10.00 Стрільник Н.О. освітній відділ травень

Флеш-моб до Дня вишиванки флешмоб 19.05.2017 Лідери АУС БДЮТ 10.00 Липовецька Н.О. ММК травень

творчі звіти 23.05.2017 заступники директорів з НВР 14.30 Мельникова А.В. ММК травень

творчі звіти 23.05.2017 14.30 Гулая В.М. ММК травень

Школа вожатих навчання 24.05.2017 25.05.2017 лідери АУС БДЮТ 16.00 Липовецька Н.О. ММК травень

Свято "Випускник 2017" свято 27.05.2017 Чернойван Т.А. травень

свято 01.06.2017 лідери АУС  площа біля БДЮТ 10.00 Липовецька Н.О. ММК червень

свято 01.06.2017 лідери АУС площа Біля БДЮТ 10.00 Липовецька Н.О. ММК червень

конкурс 05.06.2017 07.06.2017 члени журі ДНЗ Ситіна І.В. ММК червень

Школа лідерів заняття 05.06.2017 08.06.2017 Учні ЗОШ міста БДЮТ 10.00-15.00 Липовецька Н.О. ММК червень

Засідання міської ПМПК засідання 05.06.2017 09.06.2017 Члени комісії 09.00 Шанюк Ж.М. ММК червень

Круглий стіл 09.06.2017 Вихователі-методисти ДНЗ 10.00 Ситіна І.В. ММК червень

звіти та інформації 19.06.2017 22.06.2017 14.00 Павленко Т.В. Освітній відділ червень

звіти та інформації 03.07.2017 05.07.2017 Павленко Т.В. освітній відділ липень

Учні та вихованці навчальних 
закладів

Лісовий масив в 
району залізничної 

станції Г.Кирпи
Методичний місток голів міських 

методичних об"єднань
голови міських методичних 

об"єднань
управління освіти і 

науки

методичне 
об'єднання

Творчі звіти заступників директорів з НВР та 
ВР ЗНЗ

управління освіти і 
науки

Творчі звіти практичних психологів та 
соціальних педагогів 

практичні психологи та 
соціальні педагоги

управління освіти і 
науки

управління освіти і 
науки

Святкові заходи до Міжнародного дня 
захисту дітей

Святкові заходи до Міжнародного Дня 
захисту дітей

Міський огляд-конкурс «На кращий 
ландшафтний дизайн та впорядкування 

територій дошкільних навчальних закладів»

управління освіти і 
науки

Засідання вихователів-методистів «Аналіз 
методичної роботи за 2016-2017 навчальний 

рік»

Управління освіти і 
науки

Подача звіут про випадки травмування, 
нещасні випадки серед учнів та вихованців 
навчальних закладів у IІ кварталі 2017 року

Заступники директорів, 
відповідальні у закладі за 

роботу з профілактики 
травматизму

управління освіти і 
науки

Подача звіту про стан роботи з попередження 
правопорушень та злочинів у ЗНЗ міста у ІІ 

кварталі 2017 року

заступники з виховної роботи, 
соціальні педагоги

управління освіти і 
науки
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