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ПЛАН РОБОТИ  
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  

ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У М. КИЄВІ 

 

НА 2018 РІК 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

 

СІЧЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  15.01.2018 

22.01.2018 

29.01.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

17.01.2018 Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- заступників директорів з 

навчально-виховної роботи на 

базі Державного навчального 

закладу «Київське регіональне 

вище професійне училище 

будівництва»  

23.01.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

Новак А.О. 

- старших майстрів на базі Вищого 

професійного училища № 33 

м. Києва    

30.01.2018 Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Наконечний П.С. 

4. Вивчення стану закріплення 

випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 

2017 році, працевлаштованих на 

підприємствах, організаціях, 

установах різної форми власності  

січень 2018 Мариняко Г.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

5. Здійснення організаційних заходів 

щодо підготовки звітів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти та узагальнення звіту про 

навчально-виробниче  обладнання 

та техніку за формою № 9 (профтех) 

згідно з 

графіком 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 
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до Міністерства освіти і науки 

України 

6. Надання звіту про навчально-

виробничу діяльність закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за II півріччя 2017 року до 

Міністерства освіти і науки України  

до 19.01.2018 Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

7. Опрацювання планів навчально-

виробничої діяльності закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти на I півріччя 2018 р. (ІІ-й 

семестр 2017-2018 н.р.) 

до 16.01.2018 Зозуля В.П., 

 директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

8. Отримання інформації від закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти про організацію виробничого 

навчання та виробничої практики в 

умовах виробництва у ІІ семестрі 

2017-2018 навчального року 

до 30.01.2018 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

9. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-

технічної освіти»; 

- Київського вищого професійного 

училища залізничного 

транспорту імені 

В.С. Кудряшова; 

- Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства; 

- Київського професійного 

будівельного ліцею; 

- Вищого професійного училища 

№ 33 м. Києва; 

- Державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне 

училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій»; 

- Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

- Київського професійно-

січень-червень 

2018 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 
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педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка  

10. Узагальнення та моніторинг даних 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та Головного 

управління Національної поліції 

України у м. Києві щодо 

правопорушень, скоєних учнями 

протягом 2017 року 

до 30.01.2018 Слободницький О.С., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

11. Підготовка даних до Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту про 

стан виконання бюджетних 

призначень на капітальні ремонтні 

роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 30.01.2018 Слободницький О.С., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

12. Підготовка інформаційно-

аналітичного звіту про стан право- 

виховної роботи та роботи з 

профілактики правопорушень 

(листи Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту від 20.01.2012      

№ 1/9 – 43, від 26.01.2012 № 1/9-58) 

до 30.01.2018 Слободницький О.С., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

13. Підготовка звіту по Ф. 8-в-профтех 

(ІІ півріччя) 

12.01.2018 Заступники 

директорів з 

навчально-виробничої 

роботи, 

Кухтюк Л.М. 

14. Підготовка звітів по контингенту: 

Ф. 2-профтех 

12.01.2018 Заступники 

директорів з 

навчально-виробничої 

роботи, 

Кухтюк Л.М 

15. Підготовка звітів по контингенту: 

Ф. 3-профтех 

12.01.2018 Заступники 

директорів з 

навчально-виробничої 

роботи, 

Кухтюк Л.М 

16. Підготовка звіту про роботу 

автотранспорту за 2017 рік (Ф. 2-тр) 

22.01.2018 Заступники 

директорів з 

адміністративно-

господарської роботи, 

Кухтюк Л.М 

17. Здійснення організаційних заходів 

щодо участі учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти – переможців із 

січень-

березень 2018 

Натеса М.Г., 

Бондарева О.М.,  

Вовченко Г.М. 
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загальноосвітніх дисциплін у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

18. Доведення інформації щодо 

кошторисів витрат закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з розрахунками (лімітні 

довідки, плани асигнувань, додаток 

до плану асигнувань) 

січень-лютий 

2018 

Бондаренко О.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

головні бухгалтери, 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

19. Затвердження регіонального 

замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів за кошти 

бюджету м. Києва на 2018 рік  

січень-

березень 2018 

Бондаренко О.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

20. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- викладачів природничих 

дисциплін (хімії, біології, 

географії) на базі Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва»  

25.01.2018 Вовченко Г.М., 

Гончаренко А.І. 

- методистів на базі Вищого 

професійного училища 

Національного авіаційного 

університету   

26.01.2018 Павлюк І.М., 

Коломієць М.П. 

- викладачів фізичного виховання  

на базі Київського вищого 

професійного училища 

технологій та дизайну одягу   

31.01.2018 Буйновський В.В., 

Добровольська С.М. 

21. Організація підвищення 

кваліфікації  педагогічних 

працівників та керівного складу 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на курсах: 

при Університеті імені Бориса 

Грінченка: 

- для викладачів  загальноосвітніх 

дисциплін; 

- для  педагогічних працівників  

  

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку    

 

 

згідно плану – 

Натеса М.Г., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Бондарева О.М. 

 

 

 

Желавська Л.В. 
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професійно-теоретичної і 

професійно-практичної 

підготовки за напрямками 

психолого-педагогічна 

підготовка із наданням  

професійно-практичної 

підготовки на базі Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у 

м. Києві та закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва;  

при Центральному інституті   

післядипломної педагогічної      

освіти Національної академії 

педагогічних наук України для  

керівного складу закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

графіку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желавська Л.В. 

 

22. Забезпечення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення конкурсу фахової  

майстерності серед викладачів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з предмета 

«Фізична культура»  

січень-лютий 

2018 

Буйновський В.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

23. Надання методичної допомоги з 

питань атестації керівників та 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  

січень 2018 

 

 

Методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

24. Проведення семінару-практикуму 

для секретарів атестаційних комісій 

та методистів з питань підготовки 

атестаційних матеріалів керівного 

складу і педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 31.01.2018 Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

методисти закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

25. Проведення інструкційно-

методичної наради для 

відповідальних осіб з питань 

проведення зовнішнього 

третя декада 

січня  

Натеса М.Г.,  

відповідальні особи 

закладів професійної 

(професійно-
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незалежного оцінювання у 2018 

році 

технічної) освіти  

26. Участь у роботі атестаційних 

комісій закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з 

атестації керівників та педагогічних 

працівників у 2017-2018 н.р. (за 

узгодженим із закладами 

професійної (професійно-технічної) 

освіти графіком) 

січень-лютий 

2018 

Методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві,  

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

згідно закріплень 

 за закладами 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

27. Здійснення заходів щодо 

проведення методичних засідань та 

педагогічних рад спільно з 

роботодавцями на тему: 

«Упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну  

підготовку кваліфікованих 

робітників» 

за окремим 

графіком 

плану заходів 

(дорожньої 

карти) 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

28. Вивчення, узагальнення та 

поширення позитивного досвіду з 

упровадження елементів дуальної 

форми навчання у навчальний 

процес для підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників 

за окремим 

графіком 

плану заходів 

(дорожньої 

карти) 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

29. Вивчення стану виконання плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівних 

кадрів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за 

2017 рік та підготовка доповідної 

до 15.01.2018 Натеса М.Г., 

Желавська Л.В., 

Бондарева О.М. 
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записки начальнику управління 

професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту 

30. Опрацювання спільно з Київським 

міським центром зайнятості потреб 

у підготовці незайнятого населення 

та інформування закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти про запити на ринку праці  

щоквартально  Натеса М.Г., 

Мороз О.В. 

 

31. Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення огляду-конкурсу 

на кращу організацію правової 

освіти та виховання учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у 2017-2018 н.р. 

січень-квітень 

2018 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ   

32. Проведення змагання з настільного 

тенісу серед юнаків та дівчат 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на базі Вищого 

професійного училища 

Національного авіаційного 

університету 

січень 2018 Буйновський В.В., 

Коломієць М.І. 

 

33. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч»  

січень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

34. Здійснення заходів щодо роботи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти під час зимових 

канікул, у дні Новорічних та 

Різдвяних свят 

01-15.01.2018  Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

35. Здійснення організаційної роботи 

(за участі учнівського активу 

самоврядування та викладачів 

предмету «Історія України») у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти щодо проведення 

заходів з нагоди Дня Соборності 

22-24.01.2018 Слободницький О.С., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 
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України, а також заходів з нагоди 

500-річчя від дня народження 

засновника українського козацтва 

Дмитра Вишневецького (Байди), 

заходів з нагоди 100-річчя від 

ухвалення Центральною Радою IV 

Універсалу 

36. Здійснення організаційної роботи 

(за участі учнівського активу 

самоврядування) у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо проведення заходів з 

нагоди Дня пам’яті героїв Крут 

29.01.2018 Слободницький О.С., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

37. Здійснення організаційної роботи у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти щодо проведення 

заходів з нагоди 80-річчя від дня 

народження Василя Стуса та 120-

річчя від дня народження 

Володимира Сосюри 

січень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 
заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

38. Проведення міського конкурсу 

бардів та поетів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва «Душа поезії моєї – 

2018» 

січень 2018 Бербець В.С.,  

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 
заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

 

*ЩОМІСЯЧНО 

1. Здійснення заходів щодо підготовки 

матеріалів та клопотань на 

нагородження педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

протягом 

місяця   

Польона О.М. 

2. Здійснення заходів щодо підготовки 

звіту за формою Ф. 1-ПВ – місячна  

до 15.01.2018 Головні бухгалтери, 

Безіна О.В. 

3. Здійснення заходів щодо підготовки 

довідок про зміни річного розпису 

асигнувань бюджету (кошторису) та 

їх коригування  

протягом 

місяця 

Безіна О.В. 

 

4. Проведення організаційних заходів 

щодо отримання актів-звірок по 

комунальним послугам від закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти та підготовка узагальненого 

реєстру по комунальним послугам 

за місяць 

протягом 

місяця 

Головні бухгалтери, 

Безіна О.В. 
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5. Здійснення заходів щодо підготовки 

змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та 

видатків на 2018 рік 

протягом 

місяця 

Безіна О.В. 

 

6. Здійснення заходів щодо підготовки 

до розподілу показників зведених 

планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 

2018 рік 

протягом 

місяця 

Безіна О.В. 

 

7. Забезпечення фінансування закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти міста з місцевого бюджету; 

Київського державного будинку 

художної та технічної творчості з 

Державного бюджету 

протягом 

місяця 

Дзема М.О. 

Безіна О.В. 

Кухтюк Л.М. 

8. Проведення фінансування витрат на 

продовольчі набори дітям-сиротам з 

міського бюджету  

протягом  

місяця 

Безіна О.В., 

Кухтюк Л.М. 

9. Вивчення стану та реєстрація 

поіменних книг, книг наказів та їх 

видача закладам професійної 

(професійно-технічної) освіти 

протягом  

місяця 

Кухтюк Л.М. 

 

10. Проведення організаційних заходів 

щодо надання консультативної та 

інформаційно-методичної  

допомоги з питань самоаналізу та 

атестації навчальних закладів, 

організацій, підприємств, установ 

різної форми власності та 

підпорядкування  

щомісячно     Малєвська О.Ю., 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

11. Здійснення заходів щодо підготовки 

інформації про кількісний склад 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в розрізі 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

щомісячно Совінська Р.М. 

*ЩОКВАРТАЛЬНО 

1. Підготовка звітів по контингенту: 

Ф.1-профтех 

 Заступники 

директорів з 

навчально-виробничої 

роботи, 

Кухтюк Л.М. 

2. Підготовка звіту по структурі 

заробітної плати (квартальна)  

 Безіна О.В., 

головні бухгалтери 

3. Підготовка звіту по видатках на  Безіна О.В., 
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реалізацію ст. 57 Закону України 

«Про профтехосвіту» (квартальна) 

головні бухгалтери 

 

4. Здійснення заходів щодо 

узгодження форм бухгалтерського 

звіту  

 Дзема М.О., 

Шикирява Л.П. 

5. Підготовка звіту про виконання 

плану по штатах і контингентах 

(Ф. 3-2) 

 Безіна О.В., 

головні бухгалтери 

6. Підготовка звіту про проведення 

торгів (тендерів) (Ф. 1-торги 

(тендери))  

 Головні бухгалтери, 

Шикирява Л.П. 

7. Підготовка звіту про проведення 

капітального ремонту будівель 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 Дзема М.О., 

головні бухгалтери 

8. Підготовка відомчої звітності до 

Міністерства освіти і науки України 

«Майно 1» (щодо оренди в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти)  

 Кухтюк Л.М. 

9. Підготовка відомчої звітності до 

Міністерства освіти і науки України 

про використання матеріально-

технічної бази «Майно 2» (щодо 

потенційних об’єктів оренди в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти) 

 Слободницький О.С. 

10. Підготовка відомчої звітності до 

Міністерства освіти і науки України 

про використання матеріально-

технічної бази «Майно 3» (щодо 

стану використання гуртожитків 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти) 

 Слободницький О.С. 

11. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення засідання «Школи 

фахового зростання методиста» 

 Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М. 

 

* Звертаємо Вашу увагу на обов’язковість виконання 
визначених заходів щомісячно та щоквартально!!! 


