
 

План заходів Департаменту освіти Харківської міської ради 

на лютий 2011 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 
Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

1. 2. 3. 4. 

03.02.2011 

08.02.2011 

16.02.2011 

 

10.00 

Установчий навчально-методичний семінар 

«Система створення медіатеки як 

багатофункціонального структурного підрозділу на 

базі шкільної бібліотеки»  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
71 особа 

04.02.2011 

16.00 

«Школа лідерів» 

ХНУ ім. Каразіна (пл. Свободи, 6) 

Департамент 

освіти 
30 осіб 

09.02.2011 

16.00 

Засідання прес-центру ХМОУС – презентація 

першого випуску електронної газети 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
18 осіб 

15.02.2011 

15.00 

Збір козацьких об’єднань ХМОУС 

Харківська загальноосвітня школа № 113  

(пр. Орджонікідзе, 9) 

Департамент 

освіти 
60 осіб 

15.02.2011 

15.00 

Науково-практичний семінар за темою 

«Нормативно-правове та навчально-методичне 

забезпечення профільного навчання» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
22 особи 

17.02.2011 

10.00 

Науково-практичний семінар для методистів з 

дошкільної освіти та  початкового навчання 

«Створення єдиного освітнього простору на етапі 

переходу від дошкільної до початкової освіти як 

умова адаптації дитини до шкільного життя» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
20 осіб 



1. 2. 3. 4. 

17.02.2011 

15.00 

Засідання методичної ради 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
11 осіб 

18.02.2011 

16.00 

«Школа лідерів» 

ХНУ ім. Каразіна (пл. Свободи, 6) 

Департамент 

освіти 
30 осіб 

18.02.2011 

14.30 

Засідання постійно діючого семінару «Моніторинг 

якості освіти в системі діяльності методиста» для 

методистів РМК та заступників директорів опорних 

шкіл за темою: «Проблеми створення внутрішньо 

шкільних систем моніторингу якості освіти» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 

Методисти методичних центрів 

УО ХМР та заступники 

директорів опорних шкіл (30 осіб) 

22.02.2011 

15.00 

Гра 1/2  фіналу шкільного чемпіонату міста Харкова 

команд клубу веселих та кмітливих сезону  

2010-2011рр. 

Кіноконцертний зал «Україна» (вул. Сумська, 35) 

Департамент 

освіти 
1900 осіб 

24.02.2011 

15.00 

Тренінг для обдарованої молоді «Конфлікти та 

засоби їх подолання» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
18 осіб 

25.02.2011 

10.00 

Семінар-практикум «Бібліотечна сторінка на сайтах 

навчальних закладів як спосіб підвищення інтересу 

до читання та літератури»  

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 119 (вул. ІІ П’ятирічки, 4) 

Департамент 

освіти 
21 особа 

25.02.2011 

14.30 

Інформаційно-методичний семінар «Негативні 

впливи соціуму: алкоголізм та тютюнопаління. 

Формування соціального імунітету в учасників 

навчально-виховного процесу» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
20 осіб 

28.02.2011 

16.00 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС - 

захист моделей учнівського самоврядування 

районних ДЮГО 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
30 осіб 



 

 

 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

10.02. 2011 Фінал міського професійного конкурсу «Учитель 

року-2011» на сцені Харківського палацу дитячої та 

юнацької творчості (пр. Тракторобудівників, 55) 

Департамент 

освіти 

450 осіб 

 

 

Директор Департаменту освіти                                                                          О.І. Деменко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайкіна А.М., 700-48-78 


