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ЛЮТИЙ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  

 

05.02.2018 

12.02.2018 

19.02.2018 

26.02.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

14.02.2018 Бондаренко О.М. 

3. Проведення засідання балансової 

комісії щодо виконання кошторисів 

установами профтехосвіти міста за 

2017 рік 

до 28.02.2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

Мусієнко Т.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

головні бухгалтери  

4. Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення спільної наради 

директорів та головних бухгалтерів з 

питань фінансово-економічної 

діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за 

2017 рік  

до 28.02.2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

Мусієнко Т.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти,  

головні бухгалтери  

5. 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 

лютий-червень 

2018 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 



14 

 

училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій»; 

- Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

- Київського професійно-

педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка  

6. Вивчення стану організації 

навчально-виробничого процесу та 

впровадження інноваційних 

технологій у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти  

лютий 2018  Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

7. Здійснення заходів щодо підготовки 

річної статистичної звітності (форма 

1П-НПП (річна), затвердженої 

наказом Державного комітету 

статистики України від 12.07.2010 

№ 266) 

до 19.02.2018 Зозуля В.П.,  

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

8. Доведення інформації щодо 

кошторисів витрат закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з розрахунками (лімітні 

довідки, плани асигнувань, додаток 

до плану асигнувань) 

лютий 2018 Бондаренко О.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти,  

головні бухгалтери,  

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

9. Здійснення організаційних заходів 

щодо підготовки узагальненого звіту 

про травматизм на виробництві  

Ф. № 7 ТНВ (річна)  

до 19.02.2018 Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

10. 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 27.02.2018 Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

11. Забезпечення організаційних заходів 

щодо уточнення та коригування 

плану заходів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти по 

капітальному ремонту згідно 

лютий  2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

директори 

професійно-

технічних навчальних 
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доведених лімітів по Програмі 

соціально-економічного розвитку 

м. Києва на 2018 рік   

закладів 

12. Доведення інформації щодо 

кошторисів витрат закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з розрахунками (лімітні 

довідки, плани асигнувань, додаток 

до плану асигнувань) 

лютий 2018 Бондаренко О.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

головні бухгалтери, 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

13. Затвердження регіонального 

замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів за кошти 

бюджету м. Києва на 2018 рік  

лютий- 

березень 2018 

Бондаренко О.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

14. Здійснення організаційних заходів 

щодо участі учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти – переможців із 

загальноосвітніх дисциплін у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

лютий- 

березень 2018 

Натеса М.Г., 

Бондарева О.М.,  

Вовченко Г.М. 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

15. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- викладачів предмета «Захист 

Вітчизни» на базі Державного 

професійно-технічного 

навчального закладу «Київське 

вище професійне училище 

машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» 

14.02.2018 Буйновський В.В., 

Шолудько Л.В. 

- практичних психологів на базі 

Київського вищого професійного 

училища швейного та 

перукарського мистецтва    

16.02.2018 Желавська Л.В., 

Горбатюк Н.А. 

- транспортних професій на базі 

Державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне 

училище водного транспорту»     

21.02.2018 Шніп С.Й., 

Гаврилюк В.І. 

- будівельних та деревообробних 22.02.2018 Аврамчук В.А., 
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професій на базі Київського 

вищого професійного училища 

деревообробки  

Громадюк П.І. 

- викладачів основ технічної 

механіки, основ електротехніки, 

фізики, математики на базі 

Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства  

27.02.2018 Вовченко Г.М., 

Хоменко І.В. 

- керівників фізичного виховання 

на базі Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури    

28.02.2018 Буйновський В.В., 

Качаловський П.І. 

16. Забезпечення організаційних заходів 

щодо проведення конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Кравець» на базі 

Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну 

одягу  

13.02.2018 Насад Н.В.,  

Добровольська С.М. 

17. 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  

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 

  

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку    

 

 

згідно плану – 

графіку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку  

Натеса М.Г., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Бондарева О.М., 

 

 

 

Желавська Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желавська Л.В. 
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педагогічних наук України для  

керівного складу закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

18. Надання методичної допомоги з 

питань атестації керівників та 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  

лютий 2018 Методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

19. Участь у роботі  атестаційних 

комісій закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з 

атестації керівників та педагогічних 

працівників у 2017-2018 році (згідно 

графіку управління професійної 

освіти Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту, Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві) 

лютий 2018 Спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту,   

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

 

20. Забезпечення організаційних заходів 

щодо підготовки та видання 

збірника «Методичний клондайк. 

Випуск 11» 

лютий 2018 Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

21. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення засідання «Школи 

педагогічного становлення молодого 

педагога» 

до 28.02.2018 Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

22. 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 

23. Надання методичної допомоги 

закладам професійної (професійно-

технічної) освіти з питань 

проведення зовнішнього 

лютий- 

травень 2018 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 
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незалежного оцінювання у 2018 році професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

24. Продовження огляду-конкурсу на 

кращу організацію правової освіти 

та виховання учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у 2017-2018 н.р. 

лютий 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

25. Проведення змагань з баскетболу 

серед юнаків закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на 

базі Державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне 

училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій», Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства, 

Державний навчальний заклад 

«Міжрегіональне вище професійне 

училище автомобільного транспорту 

та будівельної механізації», Вищого 

професійного училища № 25 

м. Києва  

лютий-березень 

2018 

 

 

 

 

 

Буйновський В.В., 

Шолудько Л.В., 

Хоменко І.В.,  

Коваленко В.М., 

Морзе Ю.Л., 

керівники фізичного 

виховання  

26. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення тестових завдань 

(олімпіади) з військової та 

військово-медичної підготовки (ІІІ 

етап Спартакіади допризовної 

молоді серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва) на базі Державного 

навчального закладу «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою»  

лютий 2018 

 

Буйновський В.В.,  

Петрович В.С.,  

Проценко В.Г. 

27. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

лютий 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 
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закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях «Лідер», 

за участі Громадської організації 

«Поруч» 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

28. Проведення заходу-зустрічі активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти і районних 

організацій старшокласників 

«Святкуємо Масляну» 

між 12 та 16 

лютого 2018 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи, голова ради 

учнівського 

самоврядування 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

29. Проведення міського онлайн-

конкурсу на створення вітань 

«Валентинки – 2018» серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти міста Києва 

лютий 2018 Бербець В.С.  

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І. 

 

 


