
План заходів Департаменту освіти Харківської міської ради 

на травень 2011 року 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 
Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу  

(кількість відвідувачів) 

1. 2. 3. 4. 
04.05.2011 
05.05.2011 
11.05.2011 

12.05.2011 

17.05.2011 
18.05.2011 
19.05.2011 

15.30 

Семінар-практикум «Нові можливості інформаційно-
навчальної платформи EDUkIT» 
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент освіти 
16 осіб  

(на кожному семінарі) 

06.05.2011 
9.00 

Семінар-презентація для завідувачів методичних центрів 
управлінь освіти «Технологія інтервального оцінювання та 
квадрант-аналізу в моніторинговій ефективності управління 
навчальними закладами району» (з досвіду роботи) 
ХСШ № 16 (вул. Поздовжня, 5) 

Департамент освіти 12 осіб 

12.05.2011 
10.00 

Семінар «Взаємодія практичного психолога та педагога – 
запорука успішної реалізації завдань Базової програми 
розвитку дитини «Я у Світі», 
ДНЗ № 35 Ленінського району (вул. Коцарська, 23) 

Департамент освіти 22 особи 

12.05.2011 
14.30 

Інформаційно-методичний семінар «Розвиток 
життєстійкості: здорове харчування та рухова активність» 
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент освіти 20 осіб 

20.05.2011 
16.00 

Нагородження переможців міського конкурсу інтегрованих 
уроків «Про мій Харків – моїм учням», міського конкурсу-
огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, міського конкурсу учнівських творів 
«Мій родовід», міського конкурсу учнівських проектів 
«Моя мала Батьківщина», конкурсу учнівських творчих 
робіт «Мій біль - Чорнобиль» 
ЦДЮТ № 3 (вул. Академіка Павлова, 309-В) 

Департамент освіти 100 осіб 



1. 2. 3. 4. 

17.05.2011 

14.00 

Семінар для методистів районних методичних кабінетів, які 
координують роботу з обдарованими учнями «Підготовка 
учителя до роботи з обдарованими учнями»  
ХСШ № 87 (вул. Башкірська, 2) 

Департамент освіти 25 осіб 

18.05.2011 

9.00 

Система роботи з національно-патріотичного виховання 
молоді на рівні району 
ХСШ № 62 (пр-т Академіка Курчатова, 23) 

Департамент освіти 22 особи 

18.05.2011 

15.00 

Установчий семінар з питань проведення моніторингових 
досліджень результатів участі учнів 11 (12)-х класів ЗНЗ 
міста у державній підсумковій атестації 
НМПЦ (вул. Чернишевська, 47) 

Департамент освіти 22 особи 

 

План заходів за участю міського голови 

Термін та 

час 

проведення 

 

Найменування заходу та місце проведення 

Відповідальний 

підрозділ 

Масштаб заходу 

(кількість відвідувачів) 

26.05.2011 Зустріч міського голови з переможцями Всеукраїнських 

учнівських турнірів та конкурсів, ІV етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових предметів  

Департамент освіти 100 осіб 

27.05.2011 
Свято «Останній дзвоник»  
ЗНЗ міста 

Департамент освіти 
2 743 особи (випускники) 

3 200 осіб (орієнтовна 

кількість батьків) 

28.05.2011 
Випускні вечори на базі шкіл міста 
ЗНЗ міста 

Департамент освіти 
2 743 особи (випускники) 

5 000 осіб (орієнтовна 

кількість батьків) 

 

 

 

Директор Департаменту освіти                    О.І. Деменко 

 
Зайкіна А.М., 700-48-78 


