
План заходів НМПЦ  

на жовтень 2010 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

5 жовтня 

15.30 

Конференція Харківської міської організації 

учнівського самоврядування 

Полякова І.В. Лідери учнівського 

самоврядування 

(100 осіб) 

7 жовтня 

11.00 

Постійнодіючий семінар для керівників 

позашкільних навчальних закладів «Сучасні підходи 

до всебічного розвитку творчої особистості дитини у 

позашкільному навчальному закладі»,  

СЮТ № 5 (пр. Тракторобудівників, 67),  

ДЮКМ (вул. Командарма Уборевича, 14-а) 

Дзюба Т.В. 

Керівники позашкільних 

навчальних закладів  

(20 осіб) 

9 жовтня V міський турнір юних біологів для учнів 9- 11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Харківський ліцей № 107 

Калмичкова Л.А., 

Гостиннікова О.М. 

Учні, вчителі, члени журі 

(90 осіб) 

9 жовтня IV міський турнір юних економістів серед учнів 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Харківська гімназія № 46 ім. М.В.Ломоносова 

Бут-Гусаїм Н.В., 

Дзюба Т.В. 

Учні, вчителі, члени журі 

(90 осіб) 

13 жовтня 

16.00 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС, 

НМПЦ 
Полякова І.В. 

Члени Координаційної ради 

(20 осіб) 

14 жовтня Семінар-практикум для завідувачів РМК (ІМЦ) 

«Методичні виходи в системі роботи районного 

методичного кабінету»,  

РМК Червонозаводського району 

 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А. 

Завідувачі РМК (ІМЦ)  



14 жовтня 

9.00-12.00 

Навчально-практичний семінар «Нові підходи в 

організації діяльності Школи сприяння здоров’ю», 

ЗОШ № 126 (вул. Підлісна, 9) 

Сергєєва О.М. 

Координатори Шкіл сприяння 

здоров’ю (30 осіб) 

16 жовтня ІІІ міський турнір юних правознавців серед учнів  

9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Харківська гімназія № 152 

Реформат М.І., 

Воробйова Н.М. 

Учні, вчителі, члени журі 

(90 осіб) 

16 жовтня ІІІ міський турнір юних географів серед учнів 7-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Харківська спеціалізована школа № 11 

Калмичкова Л.А., 

Гостиннікова О.М. 

Учні, вчителі, члени журі 

(90 осіб) 

20 жовтня 

16:00-17:30 

Засідання Координаційної ради з питань організації 

роботи з обдарованою молоддю на базі Науково-

методичного педагогічного центру  

(вул. Чернишевська, 47) 

Реформат М.І. 
Члени Координаційної ради 

(15 осіб) 

22 жовтня 

15.00 

Психологічний тренінг для обдарованих учнів 

«Знайомство», НМПЦ 
Калініченко О.В. 

Обдаровані учні (20 осіб) 

23 жовтня VІ міський економіко-правовий турнір серед учнів 

10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія» 

Калініченко О.В. 

Учні, вчителі, члени журі 

(90 осіб) 

29 жовтня 

15.00 

Фестиваль шкільного чемпіонату м. Харкова команд 

КВК сезону 2010-2011 рр., 

Кіноконцертний зал «Україна», вул. Сумська, 35 

Дзюба Т.В. 

Учні, вчителі, члени журі, гості 

(1900 осіб) 

27 жовтня 

15.00 

Засідання методичної ради, 

НМПЦ 
Дулова А.С., 

Калмичкова Л.А. 

Завідувачі РМК (ІМЦ), 

директори шкіл міського 

підпорядкування 

28 жовтня 

10.00 

Науково-практичний семінар «Здоров’язберігаючі 

технології як засіб цілісного збалансованого 

розвитку особистості» 

Соламатіна Л.М. 

Вихователі, які займаються 

впровадженням 

здоров’язберігаючих технологій, 



ДНЗ № 85, вул. Салтівське шосе, 157-Б керівники РМО, методисти з 

дошкільної освіти 

(30 осіб) 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

7 жовтня Прийом в.о. Харківського міського голови учнів, які 

стали учасниками офіційної делегації м. Харкова в 

рамках проекту Парламентської Асамблеї Ради 

Європи «Європейське колесо» 

Дулова А.С., 

Полякова І.В. 

15 осіб 

13 жовтня Проведення урочистого прийому в. о. Харківського 

міського голови учнів та студентів, нагороджених 

стипендією Харківського міського голови 

«Обдарованість»   

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

Воробйова Н.М. 

Учні-стипендіати, студенти-

стипендіати 

(450 осіб) 

 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 


