
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  Департаменту освіти 
 

на серпень 2010 року 

  ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 
Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

09.08.2010 

16.00 

Нарада начальників управлінь освіти 

 районних у м. Харкові рад 

Департамент 

освіти 
15 

До 

31.08..2010 

Засідання експертної комісії з призначення стипендій при 

Департаменті освіти 

Департамент 

освіти 

15  

25.08.2010. – 

26.08.2010  

Регіональне розширене засідання підсумкової колегії Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації з питання «Про підсумки розвитку освіти та науки Харківської області у 2009/2010 

навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік» 

 

 

 

 

25.08.2010 

Організація роботи секції «Впровадження ефективних 

виховних технологій в систему роботу навчальних закладів 

як умова формування соціально зрілої особистості» 

Департамент 

освіти 

45 

Організація роботи секції «Впровадження моніторингових 

досліджень в практику роботи навчальних закладів як 

ефективного засобу забезпечення якості освіти» 

Департамент 

освіти 

47 

Участь у роботі секції «Система роботи районних (міських) 

психологічних служб щодо забезпечення якості освіти» 

Департамент 

освіти 

45 

Участь у роботі секції «Основні аспекти підвищення якості 

початкової освіти» 

Департамент 

освіти 

46 

 

 

 

Організація роботи секції «Організація системного науково-

методичного супроводу діяльності навчальних закладів щодо 

розвитку та підтримки обдарованої молоді» 

Департамент 

освіти 

190 



26.08.2010 Участь у роботі секції «Роль і місце бібліотек 

загальноосвітніх навчальних закладів у забезпеченні якості 

навчально-виховного процесу» 

Департамент 

освіти 

45 

До 

01.09.2010 

Контроль за підготовкою загальноосвітніх навчальних 

закладів до нового навчального року 

Департамент 

освіти 
- 

За окремим 

графіком 

Участь у засіданнях штабу по підготовці до осінньо-зимового 

періоду. 
- - 

Протягом 

місяця 

Підготовка матеріалів до серпневої конференції Департамент 

освіти 
- 

 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

26.08.2010 

12.00-15.00 

ККЗ 

«Україна» 

Вул. 

Сумська, 35 

Регіональне розширене засідання підсумкової колегії 

Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації. Пленарне засідання за темою: «Про 

підсумки розвитку освіти та науки Харківської області у 

2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 

навчальний рік». 

Департамент 

освіти 

 

1800 

В.о. директора Департаменту освіти                                                                                                                  Т.П.Стецюра 
Закіпний М.М., 7-157-210 


