
Орієнтовний план
проведення обласних семінарів, нарад, майстер – класів,

конкурсів педагогічної майстерності
на 2017-2018 н. р.

№
п/п

Дата
проведення

Захід Місце 
проведення

Примітка

1. 05 
жовтня

2017 року

Обласний  семінар  для
директорів  ПНЗ  з  науково-
технічного напрямку

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

2.
27-28

жовтня
2017 року

Обласна  нарада  керівників
гуртків інформатики

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

3.
07, 14 

листопада
2017 року

Майстер-класи з оригамі 
Нарада  керівників  гуртків
ори гамі

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

4.
17-18 

листопада 
2017 року

Обласна  нарада  керівників
гуртків  з  радіоелектронного
конструювання 

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

5. 01-02
грудня

2017 року

Обласна  нарада  керівників
гуртків інформатики

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

6. 12
грудня

2017 року

Обласний семінар керівників
гуртків  авіа-,  авто-,  ракето-,
судномодельного напрямів та
повітряних зміїв

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

7.
11 січня

2018 року

Педагогічна  студія  для
керівників  гуртків  ПТМ,
кіно- та фотоаматорства

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

8. 01
лютого

2018 року

Обласний семінар методистів
ПНЗ 

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

9.
До 20 лютого

2018 року 

Обласний конкурс на кращу 
серію цифрових ресурсів

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

10. 02-03
березня

2018 року

Обласна  нарада  керівників
гуртків  з автомодельного
спорту (трасові моделі)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»



11.
До 06 березня

2018 року 

Обласний конкурс рукописів 
навчальної літератури для 
ПНЗ системи освіти 
(Сучасні технології в 
позашкільній освіті)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

12. 16-17
березня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
автомодельного  спорту
(кордові  моделі  у
приміщенні)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

13. 30-31
березня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
початкового  технічного
моделювання

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

14.
Квітень

2018 року 

Обласна  виставка
педагогічних технологій

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

15.
Квітень

2018 року

Обласний  семінар  для
директорів  ПНЗ  з  науково-
технічного  напрямку  (в
рамках  обласної  виставки
педагогічних технологій)

м.Черкаси
КНЗ «ЧОІПОПП

Черкаської обласної
ради»

КЗ «ЧОЦНТТУМ
Черкаської обласної

ради»
16. 20-21

квітня
2018 року 

Нарада  керівників  гуртків  з
повітряних зміїв

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

17. 27-28
 квітня 

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
авіамодельного  спорту
(вільно літаючі моделі літаків
у приміщенні)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

18. 11-12
травня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
авіамодельного  спорту
(кордові моделі)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

19. 18-20 
травня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
судномодельного спорту

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

20. 01-02
червня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
автомодельного  спорту
(радіокеровані моделі)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

21. 06
червня

2018 року

Нарада  керівників  гуртків  з
авіамодельного  спору
(радіокеровані моделі)

м.Черкаси
КЗ «ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної
ради»

Директор                                                                                    П.В.Торба
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