
План заходів НМПЦ  

на листопад 2010 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

3 листопада 

16.00-17.30 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 
Полякова І.В. 

Члени Координаційної ради 

(20 осіб) 

6 листопада ХІХ міський турнір юних фізиків серед учнів 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

ХФМЛ № 27 (вул. Мар’їнська, 12/14) 

Житник Б.О., 

Сергєєва О.М. 

Учні, вчителі, члени журі (90 осіб) 

10 листопада 

16.00 

Прес-конференція учасників проекту «Європейське 

колесо» для членів прес-центру ХМОУС та 

представників шкільної преси,  

НМПЦ  (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Учасники проекту «Європейське 

колесо», журналісти шкільної 

преси (40 осіб) 

10 листопада 

 

10.00 

Семінар-практикум для завідувачів  РМК (ІМЦ) та 

методистів, що відповідають за початкову школу 

«Організація  експериментальної діяльності   в 

закладі освіти» (з досвіду роботи), НВК №169 

Дзержинського району (вул. Асхарова, 18А) 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А 

Воробйова Н.М. 

Керівники РМК (ІМЦ), методисти 

РМК (ІМЦ) з початкової освіти 

(21 особа) 

11 листопада 

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) 

11 листопада 

16.00 

«Школа лідерів» ХМОУС, заняття № 2,  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Лідери учнівського 

самоврядування (25 осіб) 

12 листопада 

15
00

-17
00

 

Постійно діючий семінар для методистів районних 

методичних кабінетів (інформаційно-методичних 

центрів), які є кураторами моніторингових 

Житник Б.О. Методисти РМК (ІМЦ), 

спеціалісти ЛКТО, заступники 

директорів опорних шкіл з 



досліджень якості освіти за темою: «Моніторинг в 

системі діяльності методиста», НМПЦ (вул. 

Чернишевська, 47)  

навчально-методичної роботи  

(29 осіб) 

16, 19, 24 

листопада 

14.00 

Постійно діючий семінар для педагогів-

організаторів та заступників директорів з виховної 

роботи «Сучасні підходи до організації та 

проведення масових заходів в навчальному 

закладі», ХПДЮТ (вул. Тракторобудівників, 55) 

Дзюба І.В. Педагоги-організатори, 

заступники директорів з виховної 

роботи (190 осіб) 

17 листопада 

16.00 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 
Полякова І.В. 

Члени Координаційної ради 

(20 осіб) 

20 листопада IV міський турнір раціоналізаторів і винахідників 

серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, Харківська гімназія № 43 (Салтівське 

шосе, 121/2) 

Житник Б.О., 

Гостиннікова О.М. 

Учні, вчителі, члени журі (90 осіб) 

20 листопада Міський конкурс знавців української мови серед 

учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, ХЗОШ № 5 (вул. Іванова, 19/21) 

Калмичкова Л.А., 

Соламатіна Л.М. 

Учні, вчителі, члени журі (90 осіб) 

24 листопада 

14.00 

Семінар для вчителів української мови та 

літератури «Підвищення компетентності вчителів 

української мови шляхом використання 

інноваційних технологій»,  

ХЗОШ  № 101 Фрунзенського району (вул. 

Краснодарська, 147/2) 

Соламатіна Л.М. 

Методисти РМК (ІМЦ), які 

відповідають за українську мову, 

керівники РМО (20 осіб) 

25 листопада 

16.00 

«Школа лідерів» ХМОУС, заняття № 3,  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Лідери учнівського 

самоврядування (25 осіб) 

26 листопада 

16.00 

Молодіжний форум старшокласників, присвячений 

створенню в м. Харкові «Асоціації шкільних 

Євроклубів»,  ХСШ № 132 (вул. Новгородська, 1) 

Полякова І.В. Представники шкільних 

Євроклубів та куратори (150 осіб) 



30 листопада 

10.00 

Семінар для методистів РМК (ІМЦ), які 

координують роботу з обдарованою молоддю 

«Система організації роботи з обдарованими 

учнями у Комінтернівському районі м. Харкова», 

РМК Комінтернівського району 

Гостиннікова О.М., 

Реформат М.І. 

Члени координаційної ради з 

питань організації роботи з 

обдарованою молоддю, 

заступники директорів 

навчальних закладів нового типу 

(30 осіб)  

30 листопада 

9.30 

Виїзний семінар для методистів районних 

методичних кабінетів та керівників методичних 

об’єднань шкільних бібліотекарів «Роль 

методичного об’єднання в організації шкільних 

бібліотек як інформаційних центрів», Київський 

район, Харківська гімназія № 55 (вул. Блюхера, 

13Д) 

Бут-Гусаїм Н.В., 

Лисенко І.О. 

Методисти з бібліотечних фондів, 

голови методичних об’єднань 

шкільних бібліотек, бібліотекар 

ХФМЛ № 27 та школи-інтернат  

№ 14 (22 особи) 

 

 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 
 


