
План заходів НМПЦ на березень 2010 року 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 
Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

2 березня 

16.00-17.30 

Засідання Координаційної ради Харківської міської 

організації учнівського самоврядування на базі Науково-

методичного педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

члени Координаційної ради 

ХМОУС 

(20 осіб) 

3 березня 

16.00-17.30 

Засідання Координаційної ради з питань організації роботи з 

обдарованої молоді на базі Науково-методичного 

педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

члени Координаційної ради  

(15 осіб)  

10 березня 

9.00-15.00 

ІІІ тур міського професійного конкурсу Вихователь року-

2010 «Методичне показове заняття» на базі дошкільного 

навчального закладу №323 (вул. Ляпунова, 9а) 

Дулова А.С. 

Кравцова В.М. 

конкурсанти, члени журі, 

представники РУО 

(30 осіб) 

10 березня 

10.00-13.00 

Семінар «Нові підходи в організації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю» на базі Харківського ліцею №141  

(вул. Уборевича, 44е) 

Сергєєва О.М. 

заступники директорів Шкіл 

сприяння здоров'ю 

(30 осіб) 

10 березня 

14.00-16.00 

Пілотний семінар «Сучасні підходи до організації та 

проведення загальношкільних масових заходів в системі 

виховної роботи закладів освіти» на базі Харківського 

палацу дитячої та юнацької творчості  

(пр. Тракторобудівників, 55) 

Дзюба Т.В. 

заступники директорів з 

виховної роботи 

Дзержинського, Київського, 

Жовтневого районів 

(70 осіб) 

11 березня 

9.00-15.00 

ІІІ тур міського професійного конкурсу Вихователь року-

2010 «Методичне показове заняття» на базі дошкільного 

навчального закладу №323 (вул. Ляпунова, 9а) 

Дулова А.С 

Кравцова В.М. 

конкурсанти, члени журі, 

представники РУО 

(30 осіб) 

11 березня 

16.00-17.30 

«Школа лідера» - тренінг для лідерів учнівського 

самоврядування на базі Науково-методичного педагогічного 
Полякова І.В. 

члени Координаційної ради 

ХМОУС 



центру (вул. Чернишевська, 47) (10 осіб) 

16 березня 

11.00-12.00 

Семінар «Психологічний супровід дітей до та під час 

проведення ЗНО» на базі Науково-методичного 

педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Калініченко О.В. 

методисти з психологічних 

служб районів 

(10 осіб) 

16 березня 

16.00-17.30 

Засідання Координаційної ради Харківської міської 

організації учнівського самоврядування на базі Науково-

методичного педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

члени Координаційної ради 

ХМОУС 

(20 осіб) 

17 березня 

10.00-12.00 

Засідання міської методичної ради на базі Науково-

методичного педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 
Дулова А.С. 

члени методичної ради 

(15 осіб) 

18 березня 

15.00-17.00 

Захист екологічних проектів ХМОУС «Голос Харькова – в 

защиту планеты Земля» на базі Науково-методичного 

педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

учасники проекту, члени 

Координаційної ради ХМОУС 

(30 осіб) 

19 березня 

14.00-17.00 

Постійнодіючий семінар «Нормативно-правові умови 

функціонування навчального закладу та функціональні 

обов’язки керівника» на базі Науково-методичного 

педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Ампілогова Л.П. 

новопризначені керівники, 

кадровий резерв ЗНЗ 

(15 осіб) 

20 березня 

9.00-17.00 

ІІ тур Кубку з пошуку в мережі Інтернет на базі 

комп’ютерного клубу «КІТ» (вул. Московський, 122) Малихіна С.М. 

учасники Кубку, члени журі, 

оргкомітет 

(120 осіб) 

23 березня 

9.00-17.00 

Міський турнір юних істориків на базі Харківської 

загальноосвітньої школи №94 (вул. Плеханівська, 151) 
Реформат М.І. 

учасники, члени журі 

(60 осіб) 

25 березня 

9.00-17.00 

Міський турнір юних журналістів на базі Харківської 

спеціалізованої школи №18 (вул. Іллінська, 40) 
Сергєєва О.М. 

учасники, члени журі 

(60 осіб) 

25 березня 

16.00-17.30 

«Школа лідера» - тренінг для лідерів учнівського 

самоврядування на базі Науково-методичного педагогічного 

центру (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

члени Координаційної ради 

ХМОУС 

(10 осіб) 



26 березня 

10.00-11.30 

Семінар-практикум «Керівна роль методиста РМК в системі 

роботи шкільних бібліотекарів з фондом підручників в 

умовах переходу на єдину облікову програму електронного 

обліку» на базі Науково-методичного педагогічного центру 

(вул. Чернишевська, 47) 

Бут-Гусаїм Н.В. 

методисти з бібліотечних 

фондів управлінь освіти, 

ХФМЛ №27 

(10 осіб) 

26 березня 

15.00-16.30 

Науково-практичний семінар «Обдарована дитина в 

початковій школі» на базі навчально-виховного комплексу 

№169 (вул. Асхарова, 18а) 
Соламатіна Л.М. 

керівники районних 

методичних об’єднань з 

початкового навчання, 

методисти районних 

методичних кабінетів 

(25 осіб) 

30 березня 

10.00-12.00 

Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний 

супровід роботи з обдарованою молоддю» на базі 

Харківської гімназії №172 (вул. Метробудівників, 38) 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

методисти РМК, які 

організують роботу з 

обдарованою молоддю 

(25 осіб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

2 березня Фінал міського професійного конкурсу «Учитель року-2010» 

на сцені Харківського палацу дитячої та юнацької творчості 

(пр. Тракторобудівників, 55) 

УО 

НМПЦ 

450 осіб 

(учасники і переможці 

конкурсу, представники 

районів, гості) 

березень Фінал міського професійного конкурсу «Вихователь року-

2010» на сцені Харківського палацу дитячої та юнацької 

творчості (пр. Тракторобудівників, 55) 

УО 

НМПЦ 

450 осіб 

(учасники і переможці 

конкурсу, представники 

районів, гості) 

 

 

 

Директор НМПЦ             А.С. Дулова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василевська М.П., 7004880 


