
План заходів НМПЦ  

на березень 2011 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

01.03.2011 

10.00-12.00 

(І група) 

14.00-16.00 

(ІІ група) 

Установчий навчально-методичний семінар 

«Система створення медіатеки як 

багатофункціонального структурного підрозділу на 

базі шкільної бібліотеки», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Бут-Гусаїм Н.В. Методист з бібліотечних фондів, шкільні 

бібліотекарі, заступники директора, які 

координують роботу шкільної бібліотеки 

Дзержинського району (61 особа) 

І група – навчальні заклади №№ 6, 22, 

29, 45, 47, 50, 51, 89, 99, 105, 106, 109, 

116, 117, 125; 

ІІ група - навчальні заклади №№ 129, 

131, 132, 135, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 

159, 169, 176, 179, вечірня школа № 37 

01.03.2011 Прийом документів для участі у ІІ етапі міського 

конкурсу інтегрованих уроків «Про мій Харків – 

моїм учням», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Воробйова Н.М. 

Калмичкова Л.А. 

Конкурсанти, члени журі 

02.032011-

09.03.2011 

Проведення заочного туру міського конкурсу 

інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням»: 

оцінювання матеріалів, представлених на конкурс, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Воробйова Н.М. 

Калмичкова Л.А. 

Конкурсанти, члени журі 

02.03.2011 

9.30-17.30 

Проведення ІІ етапу міського професійного конкурсу 

«Вихователь року  - 2011». Презентація 

педагогічного досвіду, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Дулова А.С. 

Соламатіна Л.М. 

Члени журі 

Конкурсанти, члени журі 

03.03.2011 

15.30 

Засідання членів Правової корпорації ХМОУС, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Представники правових комісій 

районних ДЮГО (30 осіб) 



04.03.2011 

16.00 

«Школа лідерів» , 

ХНУ ім. В.М. Каразіна, корпус А, ауд. №415 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

09.03.2011 

15.30 

Засідання членів Прес-центру ХМОУС (презентація 

другого випуску електронної газети, робота форуму 

учнівського самоврядування, розділів «Учнівське 

самоврядування» на сайтах районних управлінь 

освіти),  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени прес-центру ХМОС  

(18 осіб) 

10.03.2011 - 

22.03.2011 

Проведення очного туру міського конкурсу 

інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням»: 

відвідування та оцінювання інтегрованих уроків, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47), загальноосвітні 

навчальні заклади 

Воробйова Н.М. 

Калмичкова Л.А. 

Конкурсанти, члени журі 

10.03.2011, 

11. 03.2011, 

14.03.2011 

16.00 

Проведення І (заочного) туру Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет 

Малихіна С.М. 

Масхарашвілі Т.О. 

Конкурсанти, члени журі 

10.03.2011 

10.00 

Установчий навчально-методичний семінар 

«Система створення медіатеки як 

багатофункціонального структурного підрозділу на 

базі шкільної бібліотеки», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Бут-Гусаїм Н.В. Методист з бібліотечних фондів, шкільні 

бібліотекарі, заступники директора, які 

координують роботу шкільної бібліотеки 

Фрунзенського району 

(36 осіб) 

11.03.2011 

15.30 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС 

(«Управлінська майстерня» – захист моделей 

районних ДЮГО), 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС (30 

осіб) 

15.03.2011 

15.30 

Інструктаж-тренінг членів незалежної експертизи 

районних ДЮГО щодо проведення моніторингових 

досліджень стану розвитку учнівського 

самоврядування в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Представники учнівських експертних 

груп від районних організацій (20 осіб) 



16.03.2011, 

17.03.2011, 

22.03.2011 

ІІІ етап (проведення занять, майстер-класу) міського 

професійного конкурсу «Вихователь року – 2011» 

 

Дулова А.С. 

Соламатіна Л.М. 

Члени журі 

Конкурсанти, члени журі 

17.03.2011 

 

Семінар для методистів позашкільних навчальних 

закладів «Діяльність методиста позашкільного 

закладу щодо сприяння підвищенню 

компетентностей керівників гуртків», 

Центр дитячої та юнацької творчості № 4 (вул. 

Танкопія, 24/3) 

Дзюба Т.В. Методисти позашкільних навчальних 

закладів (16 осіб) 

17.03.2011 

15.00 

Скайп-конференція лідерів учнівського 

самоврядування щодо підготовки учнівських 

громадських організацій до Євро-2012 (за участю 

представників шкільних волонтерських організацій), 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Представник шкільних волонтерських 

організацій (20 осіб) 

18.03.2011 

10.00 

Установчий навчально-методичний семінар 

«Система створення медіатеки як 

багатофункціонального структурного підрозділу на 

базі шкільної бібліотеки», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Бут-Гусаїм Н.В. Методист з бібліотечних фондів, шкільні 

бібліотекарі Орджонікідзевського району 

(20 осіб) 

18.03.2011 

15.00 

Установчий семінар для методистів методичних 

центрів управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради та керівників РМО вчителів 

інформатики з питань проведення ХІІ міського 

турніру з основ інформатики серед учнів 5-7 класів, 

Харківський технологічний ліцей № 9 

(вул. Громадянська, 22/26) 

Житник Б.О. Методисти методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради та керівники 

РМО вчителів інформатики 

(22 особи) 

18.03.2011 

16.00 

«Школа лідерів», 

ХНУ ім. В.М.Каразіна, корпус А, ауд. №415 

 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС (30 

осіб) 

19.03.2011 

9.00 

Проведення ІІ туру (очного) Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет, 

Клуб «КИТ» (пр. Московський, 122) 

 

Малихіна С.М. 

Масхарашвілі Т.О. 

Конкурсанти, члени журі 



22.03.2011 

10.00 

Міський турнір юних істориків для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова, 

Харківська загальноосвітня школа № 94 (вул. 

Плеханівська, 151) 

Реформат М.І. Учні, вчителі, члени журі (70 осіб) 

22.03.2011 

15.00 

Фінальна гра шкільного чемпіонату міста Харкова 

команд клубу веселих та кмітливих сезону 2010-

2011рр., Кіноконцертний зал «Україна» (вул. 

Сумська, 35) 

Дзюба Т.В. Учні, вчителі, члени журі, гості 

(1900 осіб) 

23.03.2011 

9.00 

V міський турнір юних журналістів для учнів 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Харкова,Харківська спеціалізована школа № 18 (вул. 

Ільїнська, 40) 

Сергєєва О.М. Учні, вчителі, члени журі (70 осіб) 

25.03.2010 

11.00 

Робоча нарада з методистами методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради та керівниками РМО української мови 

та літератури з питання «Організація і проведення 

міського конкурсу «Мій родовід», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Васькова Л.В. Методисти методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради, керівники РМО 

української мови та літератури (20осіб) 

29.03.2011 

15.00 

Робоча нарада з методистами з психологічних служб 

«Проведення апробації програми «Сімейна 

розмова»,НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калініченко О.В. Методисти з психологічних служб  

(12 осіб) 

30.03.2011 

 

ХV міський конкурс команд веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів руху, 

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості 

(пр. Тракторобудівників, 55) 

Дзюба Т.В. Учні, вчителі, члени журі, гості  

(450 осіб) 

30.03.2011 

14.30 

ІІІ міський фестиваль «Запали свою зірку»,  

Харківська гімназія № 12 (вул. Чугуївська, 35а) 

Полякова І.В. Актив районних ДЮГО(120 осіб) 

31.03.2011 

15.00 

Проведення навчального семінару «Особливості 

використання психодіагностичної методики з метою 

виявлення рівня соціальної обдарованості учнів (для 

практичних психологів Комінтернівського району)», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калініченко О.В. Методист з психологічної служби, 

практичні психологи Комінтернівського 

району (20 осіб) 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 


