
План заходів НМПЦ  

на вересень 2010 року 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

7 вересня 

10.00 
Нарада завідувачів ЛКТО на базі Науково-

методичного педагогічного центру (вул. 

Чернишевська, 47) 

Дегтярьова О.А. 

Малихіна С.М. 

завідувачі ЛКТО (11 осіб) 

14 вересня Семінар для відповідальних за роботу в «Міській 

освітній мережі: Школа» 
Дегтярьова О.А. 

Малихіна С.М. 

Відповідальні за роботу в 

«Міській освітній мережі» (180 

осіб) 
15 вересня Семінар для відповідальних за роботу в «Міській 

освітній мережі: Дошкілля» 
Дегтярьова О.А. 

Малихіна С.М. 

Відповідальні за роботу в 

«Міській освітній мережі» (180 

осіб) 
16 вересня 

15.00 
Нарада методистів РМК,  координаторів роботи  

учнівського самоврядування на базі Науково-

методичного педагогічного центру (вул. 

Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. 

Методисти РМК (20 осіб) 

21 вересня 

15.00  
Проведення  тренінгу для практичних психологів 

навчальних закладів з проблематики «Батьки – 

обдарована дитина» на базі Науково-методичного 

педагогічного центру (вул. Чернишевська, 47) 

Калініченко О.В. 

Практичні психологи закладів 

освіти методисти з 

психологічних служб (20 осіб) 

22 вересня Семінар «Сайт закладу освіти – Інтернет-

представництво та джерело корисної інформації» 

Дегтярьова О.А. 

Малихіна С.М. 

Відповідальні за роботу сайту 

закладів освіти 

24 вересня 

10.00 
Семінар «Проблеми науково-методичного 

забезпечення при організації та проведенні 

інтегрованих уроків» на базі ХСШ № 132 (вул. 

Новгородська, 1) 

Житник Б.О. 

Методисти РМК, заступники 

директорів з НВР (метод робота) 

(30 осіб) 



25 вересня 

09.00-18.00 
Міський турнір юних хіміків на базі Харківського 

навчально-виховного комплексу №45 «Академічна 

гімназія» (вул. Тобольська, 46а) 

Гостиннікова О.М. 

Учні ЗНЗ, вчителі, члени журі 

(100 осіб) 

25 вересня 

09.00-18.00 
Міський турнір юних математиків на базі 

Харківського фізико-математичного ліцею №27 

 (вул. Мар’їнська ,12/4) 

Малихіна С.М. 

Воробйова Н.М. 

Учні ЗНЗ, вчителі, члени журі 

(100 осіб) 

 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість 

відвідувачів) 

Кінець 

вересня 

Проведення урочистого прийому міського голови для учнів 

та студентів, нагороджених стипендією Харківського 

міського голови «Обдарованість» та «Кращий учень 

навчального закладу» для дітей та молоді 

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

Воробйова Н.М. 

Учні-стипендіати, 

студенти-

стипендіати 

(350 осіб) 

 

 

 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 
 

 

 


