
План заходів НМПЦ  

на грудень 2010 року 

 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

02.12.2010 Прийом матеріалів, необхідних для участі в 

міському професійному конкурсі «Учитель року  - 

2011» від методистів РМК (ІМЦ) управлінь освіти, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калмичкова Л.А.  

03.12.2010 

15.30 

«Школа лідерів» за темою: «Лідерство. 

Характеристики лідерства», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради 

ХМОУС (30 осіб) 

03.12.2010 

10.00 

Навчально-методичний семінар для керівників 

позашкільних навчальних закладів щодо 

використання можливостей програмного комплексу 

«Міська освітня мережа: Позашкілля», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Малихіна С.М. Керівники позашкільних 

навчальних закладів, завідуючі 

ЛКТО (37 осіб) 

06.12 -

13.12.2010 

І етап (заочна частина ) міського професійного 

конкурсу «Учитель року  - 2011». Оцінювання 

матеріалів педагогічного портфоліо учасників 

конкурсу, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А. 

Члени журі 

конкурсу 

 

08.12.2010 Науково-практичний семінар для методистів 

районних методичних кабінетів з початкового 

навчання: «Проектна діяльність молодших 

школярів», 

Харківський ліцей № 141 (вул. Уборевича, 44Е) 

Воробйова Н.М. Методисти районних методичних 

кабінетів з початкового навчання 

(10 осіб) 



8.12 - 

9.12.2010 

Семінар-практикум для голів шкільних організацій 

учнівського самоврядування: «Досвід розвитку 

учнівського самоврядування в навчальних закладах 

м. Харкова». Виїзне засідання членів 

Координаційної ради ХМОУС, 

Київський район  

Полякова І.В. Члени Координаційної ради 

ХМОУС, 

Лідери шкільного самоврядування 

районів міста (50 осіб) 

09.12.2010 

 

11.00 

 

Постійнодіючий семінар для керівників 

позашкільних навчальних закладів «Сучасні 

підходи до всебічного розвитку творчої особистості 

дитини у позашкільному навчальному закладі» 

СЮТ № 1 (вул. Володарського, 63А) 

Дзюба Т.В. Керівники позашкільних 

навчальних закладів (16 осіб) 

 

11.12.2010 ІІІ міський конкурс знавців російської мови,  

ХЗОШ № 123 (вул. Академіка Павлова, 142А) 
Сергєєва О.М. 

Учні, вчителі, члени журі (90 осіб) 

15.12.2010 І етап (практична частина ) міського професійного 

конкурсу «Учитель року  - 2011». Проведення 

фахової контрольної роботи (тестування), 

ХЗОШ № 5 (вул. Іванова, 19/21) 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А. 

Члени журі 

конкурсу 

 

15.12.2010 Круглий стіл «Нові підходи до планування роботи в 

ДНЗ» (з досвіду роботи дошкільних навчальних 

закладів),  

ДНЗ № 373 Київського району (вул. Блюхера, 9А) 

Соламатіна Л.М. Методисти РМК (ІМЦ), які 

відповідають за дошкільну освіту, 

керівники РМО вихователів-

методистів (20 осіб) 

15.12.2010 

 

15.00 

 

Гра 1/4  фіналу шкільного чемпіонату міста Харкова 

команд клубу веселих та кмітливих сезону 2010-

2011рр. 

Кіноконцертний зал «Україна» (вул. Сумська, 35) 

Дзюба Т.В. Учні, вчителі, члени журі, гості 

(1900 осіб) 

16.12.2010 Семінар-практикум для завідувачів РМК (ІМЦ): 

«Інноваційний урок: його роль і місце в методичній 

діяльності» на базі шкіл Ленінського району 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А. 

Завідувачі РМК (ІМЦ), 

заступники директора з НВР 

ХФМЛ № 27, школи-інтернату № 

14 (11 осіб) 



17.12.2010 

15.30 

«Школа лідерів» за темою: «Розвиток лідерських 

якостей і здібностей», 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Полякова І.В. Члени Координаційної ради 

ХМОУС (30 осіб) 

21.12.2010 Нарада « Аналіз стану психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу (Орджонікідзевський. 

Фрунзенський, Червонозаводський райони)»,  

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Калініченко О.В. Методисти з психологічної 

служби районів (10 осіб) 

22.12.2010 

16.00 

Засідання членів Координаційної ради ХМОУС, 

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

Члени Координаційної ради 

ХМОУС (30 осіб) 

27.12 -

28.12.2010 

Проведення ІІ етапу міського професійного 

конкурсу «Учитель року  - 2011». Презентація 

педагогічного досвіду, 

НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Дулова А.С. 

Калмичкова Л.А. 

Члени журі 

конкурсу 

 

 

 

Директор НМПЦ               А.С. Дулова 
 


