
План заходів НМПЦ  

на квітень 2011 року 

 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

30.03-

01.04.2011 
І етап ІІІ туру міського конкурсу «Учень року» 

(конкурс портфоліо) 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Дулова А.С. 

Бут-Гусаїм Н.В. 
Члени журі конкурсу  

01.04.2011 

9.30 
Майстер-клас в рамках засідань творчої лабораторії 

«Кращий шкільний портал» 

ХЗОШ № 41(вул. Достоєвського, 14) 

Малихіна С.М. Члени творчої групи, гості (50 осіб) 

05.04.2011 

15.00 
Нагородження переможців V Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Масхарашвілі Т.О. 

Малихіна С.М. 

Конкурсанти, оргкомітет, журі конкурсу 

(30 осіб) 

05.04.2011 

15.30 

ІІ етап ІІІ туру міського конкурсу «Учень року» 

(тестування) 

ХЗОШ № 5 (вул. Іванова, 19/21) 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Гостиннікова О.М. 

Реформат М.І. 

Калініченко О.В. 

Конкурсанти, оргкомітет, журі конкурсу 

(40 осіб) 

06.04.2011 

15.30 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС 

(презентація третього випуску електронної газети) 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

08.04.2011 

10.00 

Семінар-практикум «Сучасні вимоги до читацьких 

умінь. Міжнародний досвід їх вимірювання. Роль 

шкільної бібліотеки в розвитку дитячого читання», 

ХЗОШ № 100 (вул. Лісопарківська, 111) 

Бут-Гусаїм Н.В. Методисти з бібліотечних фондів та 

голови методичних об’єднань районів. 

Бібліотекар школи-інтернату № 14 та 

ХФМЛ № 27. 

(21 особа) 

08.04.2011 

14:30 

Семінар «Альтернативні методи проведення 

моніторингових досліджень якості профільного 

Житник Б.О. Методисти МЦ УО, заступники 

директорів з НВР опорних шкіл з 



навчання в старших класах ЗНЗ» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

проведення моніторингових досліджень 

(22 особи) 

08.04.2011 

16.00 

«Школа лідерів»  

ХНУ вул. Каразіна, корпус А, ауд. №415 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

09.04.2011 Міська олімпіада для випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку» 

ХСШ № 17 (вул. Академіка Павлова, 313в) 

Дулова А.С. 

 

Конкурсанти, члени журі, гості (200 осіб) 

11.04.2011 

13.00-14.00 

Презентація тематичної виставки «Видатні 

льотчики-космонавти». Гагарінські читання  

ХСШ № 85 (вул. Зубарєва,29) 

Бут-Гусаїм Н.В. Учні, вчителі, гості (50 осіб) 

11.04.2011 

13.00-14.00 

Інтернет-подорож до Зоряного містечка, Центру 

управління польотами 

ХГ № 55 (вул. Блюхера, 13д) 

Войтенко Є.О. 

Дзюба Т.В. 

Учні, вчителі, гості (60 осіб) 

12.04.2011 

13.00-14.00 

Презентація кращих учнівських есе, творів, 

оповідань «Чи є у людства космічне майбутнє?» 

ХЗОШ №139 (вул. Гвардійців Широнінців, 40ж) 

Бут-Гусаїм Н.В. Учні, вчителі, гості (50 осіб) 

13.04.2011 

15.30 

Круглий стіл «Я – громадянин школи, міста, 

держави» (обговорення проблем виховання 

патріотизму в умовах глобалізації світу, участь у 

проекті «Рух юних миротворців»)  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

15.04.2011 

9.30 

Майстер-клас в рамках засідань творчої лабораторії 

«Інформаційні технології в дошкільній освіті» 

ДНЗ № 18 (вул. Свинаренка, 10) 

Малихіна С.М. Члени творчої групи, гості (50 осіб) 

15.04.2011 

13.00-17.00 

ІІІ етап ІІІ туру міського конкурсу «Учень року» 

(творча самопрезентація та інтелектуальний турнір) 

ХСШ № 162 (вул. Пермська,13) 

Дулова А.С. 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Члени журі, учасники конкурсу 

15-

22.04.2011 

ІІ етап міського конкурсу учнівських творів «Мій 

родовід»  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Васькова Л.В. Члени журі (8 осіб) 

16.04.2011 

9.30 

ХІІ міський турнір з основ інформатики серед учнів 

5-7-х класів ЗНЗ 

ХТЛ № 9 (вул. Громадянська, 22/26) 

Житник Б.О. Учні, члени журі , методисти МЦ, 

учителі, які є керівниками команд (91 

особа) 



18-

26.04.2011 

Міський конкурс учнівських проектів «Моя мала 

Батьківщина» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калмичкова Л.А. 

Сергєєва О.М. 

Конкурсанти, члени журі  

19-

28.04.2011 

 

Міський конкурс-огляд шкільних музеїв 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів 

Дзюба І.В. Члени журі (10 осіб) 

19.04.2011 

15.30 

Засідання членів Правової корпорації ХМОУС 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

19.04.2011 

 

Міський конкурс дружин юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних закладів 

ХПДЮТ ( пр. Тракторобудівників, 55) 

Дзюба І.В. Конкурсанти, члени журі, гості (450 осіб) 

21.04.2011 

 

10.00 

 

Постійно діючий семінар для керівників 

позашкільних навчальних закладів «Сучасні підходи 

до всебічного розвитку творчої особистості дитини у 

позашкільному навчальному закладі» 

ЦДЮТ № 7 ( вул. Грозненська, 56),   

Дзюба І.В. Керівники позашкільних навчальних 

закладів (16 осіб) 

21.04.2011 

15.00 

Постійно діючий семінар для новопризначених 

керівників шкіл «Нормативні вимоги до ведення 

ділової документації у закладі освіти», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калмичкова Л.А. 

Шепель В.М. 

Новопризначені керівники шкіл (25 осіб) 

22.04.2011 

16.00 

«Школа лідерів» 

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

Полякова І.В. Члени Координаційної ради ХМОУС  

(30 осіб) 

26.04 - 

30.04.2011 

Фестивальний тиждень ХМОУС 

- «Пасхальні візерунки». Фестиваль фольклорно-

обрядового мистецтва 

ЦДЮТ № 2 (вул. Гостинна, 16) 

- «Мистецтво проти війни». Музично-

театральний фестиваль 

ХНВК № 169 (вул. Асхарова, 18а) 

- Космос – відомий і невідомий. Кінофестиваль 

ХСШ № 132 (вул. Новгородська, 1) 

Полякова І.В. Учні, вчителі, гості (600 осіб) 

26.04.2011 

 

Семінар «Взаємодія практичного психолога та 

педагога – запорука успішної реалізації завдань 

Соламатіна Л.М. 

Калініченко О.В. 

Керівники методичних об'єднань 

практичних психологів дошкільних 



Базової програми розвитку дитини «Я у Світі», 

ДНЗ № 35 Ленінського району (вул. Коцарська, 23) 

навчальних закладів, методисти 

методичних центрів, які відповідають за 

дошкільну освіту. Практичний психолог 

та заступник директора з навчально-

виховної роботи  ДБ «Родина» (22 особи) 

27.04.2011 

14.00 

Науково-практичний семінар «Дидактичні засади 

організації профільного навчання» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Васькова Л.М. 

Житник Б.О. 

Методисти методичних центрів 

адміністрацій районів Харківської 

міської ради, заступники директорів 

навчальних закладів міської мережі та 

опорних шкіл (22 особи) 

27.04.2011 

9.00 

Семінар-презентація для завідувачів МЦ УО 

«Технологія інтервального  оцінювання та квадрант-

аналізу в моніторинговій ефективності управління 

навчальними закладами району» (з досвіду роботи) 

Методичний центр управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської ради  

(вул. Лермонтовська, 15/17) 

Дулова А.С 

Калмичкова Л.А. 

Завідувачі методичними центрами 

управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради (12 осіб) 

28.04.2011 

14.30 

Інформаційно-методичний семінар «Розвиток 

життєстійкості: здорове харчування та рухова 

активність» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Сергєєва О.М. Методисти методичних центрів УО 

ХМР, що відповідають за діяльність шкіл 

сприяння здоров’ю, координатори 

інформаційно-просвітницьких центрів 

(20 осіб) 



 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

12.04.2011 Покладання квітів на могилу льотчика-космонавта 

В.В.Бондаренка 

Міське кладовище № 10 

Департамент 

освіти 

НМПЦ 

Учні, вчителі, представники 

громадських організацій  

14.04.2011 Фінал міського професійного конкурсу «Вихователь 

року-2011» на сцені Харківського палацу дитячої та 

юнацької творчості (пр. Тракторобудівників, 55) 

Департамент 

освіти 

НМПЦ 

Учасники і переможці конкурсу, 

представники районів, гості 

(450 осіб) 

29.04.2011 Фінал міського конкурсу «Учень року-2011» на 

сцені Харківського палацу дитячої та юнацької 

творчості (пр. Тракторобудівників, 55) 

Департамент 

освіти 

НМПЦ 

Учасники і переможці конкурсу, 

представники районів, гості 

(450 осіб) 

 

 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 


