
План заходів Департаменту освіти Харківської міської ради  

на вересень 2011 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

1. 2. 3. 4. 

01.09.2011 Урочисті заходи з нагоди Дня знань 

Загальноосвітні навчальні заклади  
Департамент 

освіти 

150  000 осіб 

(100 300 учнів 

Орієнтовна кількість батьків – 50 000) 

07.09.2011 

15.00-17.00 

Секційне засідання «Застосування сучасних підходів 

до розвитку мовних компетенцій учнів – умова 

підвищення якості гуманітарної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

ХГ № 12, вул. Чугуївська, 35-А 

Департамент 

освіти 15 осіб 

07.09.2011 

16.00-17.30 
Засідання Координаційної ради з питань організації 

роботи з обдарованою молоддю  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 15 осіб 

08.09.2011 

14.00-16.00 

Секційне засідання «Робота методичних об’єднань 

дошкільних навчальних закладів як засіб підвищення 

якості дошкільної освітив умовах реалізації Базової 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі» 

Дошкільний навчальний заклад № 265 

(пр. Московський, 212/1) 

Департамент 

освіти 
19 осіб 

 

08.09.2011 

12.00-14.00 

Секційне засідання «Позашкільна  освіта - шлях до 

самореалізації, інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку дітей» 

Харківський дитячо-юнацький клуб моряків 

(вул. Уборевича, 14-А) 

Департамент 

освіти 

 

28 осіб 

 



1. 2. 3. 4. 

08.09.2011 

15.00-17.00 

Секційне засідання «Здорова дитина – найвищий 

показник якості дошкільної та загальної середньої 

освіти» 

Харківська загальноосвітня школа № 168  

(вул. Велика Кільцева, 12) 

Департамент 

освіти 

 

20 осіб 

 

08.09.2011 

15.00-17.00 

Секційне засідання «Моніторинг як основа 

управління якістю освіти: методологічні та 

технологічні рішення, аналіз та інтерпретація 

результатів проведених досліджень» 

Харківська загальноосвітня школа № 36 

(вул. Артема, 55) 

Департамент 

освіти 

 

25 осіб 

 

17.09.2011 

10.00-17.00 

IV міський турнір юних правознавців для учнів 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Харківська гімназія № 152 (вул. Соціалістична, 57) 

Департамент 

освіти 

 

85 осіб 

23.09.2011 

15.00-16.30 

Міський тренінг для обдарованих учнів  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 
Департамент 

освіти 
20 осіб 

24.09.2011 

10.00-17.00 

IX міський турнір юних хіміків для учнів 7-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 

«Академічна гімназія» (вул. Тобольська, 46-а) 

Департамент 

освіти 
100 осіб 

24.09.2011 

15.00 

Нарада начальників управлінь освіти адміністрації 

районів міста 

Департамент 

освіти 
15 осіб 

28.09.2011 

15.00-17.00 

Науково-практичний семінар «Особливості 

організації профільного навчання в старшій школі у 

2011/2012 навчальному році» 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент 

освіти 
25 осіб 

 



План заходів за участю міського голови 
 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

01.09.2011 

9.00 

Участь у «Святі Першого дзвоника» з нагоди Дня 

знань 

Харківська гімназія №116 

вул. Культури,22 

Департамент 

освіти 
1250 осіб 

01.09.2011 

10.00 

Участь у «Святі Першого дзвоника» з нагоди Дня 

знань 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 

вул. Курчатова,23 

Департамент 

освіти  
1300 осіб 

02.09.2011 

11.00 

Візит до загальноосвітньої школи №124 в рамках 

реалізації заходів з впровадження інклюзивного 

навчання  

Харківська загальноосвітня школа №124 

(ул. Гвардійців Широнінців, 75-А) 

Департамент 

освіти 
30 осіб 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти            О.И.Деменко 

 

 

 

 

 

 

 
Зайкіна Г.М., 700-48-78 


