
План заходів НМПЦ  

на жовтень 2011 року 

 

Термін та 
час 

проведення 

 
Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  
(кількість відвідувачів) 

04.10.2011 
15.30 

Нарада керівників команд міських турнірів юних 
географів, економістів 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Гостиннікова О.М. 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Керівники команд міських турнірів юних 
географів, економістів (24 осіб) 

05.10.2011 

15.30 

Нарада керівників команд міського турніру юних 

біологів 
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Гостиннікова О.М. 

Керівники команд міського турніру 

юних біологів (12 осіб) 

06.10.2011 

15.00 

Нарада методистів з виховної роботи та кураторів 

учнівського самоврядування 
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

Методисти з виховної роботи та 

куратори учнівського самоврядування 
(20 осіб) 

08.10.2011 

10.00-17.00 

VI міський турнір юних математиків для учнів 9-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Харківський фізико-математичний ліцей № 27 

(вул. Мар’їнська, 12/14) 

Малихіна С.М. 
Житник Б.О. 

Учні, вчителі,члени журі (85 осіб) 

08.10.2011 
10.00-17.00 

IV міський турнір юних географів для учнів 7-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11 
(вул. Межлаука, 7) 

Гостиннікова О.М. 

Учні, вчителі,члени журі (100 осіб) 

11.10.2011 

15.00 

Семінар-практикум для керівників та лідерів 

учнівського самоврядування «Пошук нових форм, 
методів, технологій виховання – їх роль у вирішенні 

проблем учнівського самоврядування»  
Харківська загальноосвітня школа №94 

(вул. Плеханівська, 151) 

Полякова І.В. 

Керівники та лідери учнівського 

самоврядування (40 осіб) 
 



12.10.2011 

10.00-13.00 

Семінар «Шляхи розповсюдження перспективного 

педагогічного досвіду на рівні району» 
Методичний центр управління освіти Московського 

району (вул. Блюхера, 27г) 

Дулова А.С. 

Завідувачі методичних центрів, 

заступники директорів навчальних 
закладів міської мережі (15 осіб) 

14.10.2011 
15.00 

Виборча конференція Харківської міської організації 
учнівського самоврядування  

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 
(вул. Блюхера, 13д) 

Полякова І.В. 

Керівники та лідери учнівського 
самоврядування (200 осіб) 

15.10.2011 
10.00-17.00 

VI міський турнір юних біологів для учнів 9-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Харківський ліцей № 107 (вул. Барабашова, 38б) 

Гостиннікова О.М. 

Реформат М.І. 

Учні, вчителі,члени журі (85 осіб) 

15.10.2011 
10.00-17.00 

V міський турнір юних економістів для учнів 10-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Харківська гімназія № 46 ім. М.В. Ломоносова  
(вул. Державінська, 4а) 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Дзюба Т.В. 

Учні, вчителі,члени журі (70 осіб) 

18.10.2011 

15.00 

Семінар «Формування та розвиток психологічних 

компетентностей педагогів як консультативно-
методичний напрямок діяльності психологічної 

служби» 
Харківський навчально-виховний комплекс № 15 
(вул. 12-го Квітня) 

Калініченко О.В. 

Методисти з психологічних служб 

(10  осіб) 

21.10.2011 
15.00 

І міський зліт юних миротворців та кандидатів у юні 
миротворці  
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 142 (вул. Блюхера, 20в) 

Полякова І.В. 

Керівники та лідери учнівського 
самоврядування, юні миротворці та 

кандидати у юні миротворці (200 осіб) 

26.10.2011 

 

Фестиваль-відкриття Чемпіонату КВК сезону 2011-

2012 рр. 
ККЗ «Україна» (вул. Сумська,35) 

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

(1900 осіб) 

26.10.2011 

15.00 

Заняття спецкурсу «Моніторинг як основа 

управління якістю освіти» за темою: «Теоретичні 
основи побудови системи моніторингу якості освіти 

у навчальному закладі»  
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Житник Б.О. 

Методисти МЦ УО та заступники 
директорів з навчально-виховної роботи 

опорних шкіл з проведення 
моніторингових досліджень (25 осіб) 



27.10.2011 

11.00 

Семінар для керівників позашкільних навчальних 

закладів «Реалізація компетентнісного підходу в 
навчально-виховному процесі закладів позашкільної 

освіти» 
ХПДЮТ (пр. Тракторобудівників, 55) 

Дзюба Т.В. 
Керівники позашкільних навчальних 

закладів (16 осіб) 

27.10.2011 

15.00 

Круглий стіл «Вплив негативних асоціальних явищ 

на стан здоров’я учнів. Роль Школи сприяння 
здоров'ю в формуванні антитютюнового та 

антиалкогольного імунітету у всіх учасників 
навчально-виховного процесу»  

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) 

28.10.2011 
14.00 

Семінар для новопризначених керівників шкіл 
«Фінансові умови функціонування навчального 

закладу»  
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Дулова А.С. 

Новопризначені керівники шкіл (15 осіб) 

 

 
 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 


