
20 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  05.03.2018 

12.03.2018 

19.03.2018 

26.03.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

14.03.2018 Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міської 

методичної секції для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи на 

базі Державного навчального 

закладу "Київський центр 

професійно-технічної освіти"    

15.03.2018 Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Колихан А.П. 

- заступників директорів з 

навчально-виховної роботи на базі 

Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти 

Національної академії 

педагогічних наук України     

27.03.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

Гоменюк Д.В. 

4. Забезпечення організаційних заходів 

щодо проведення засідання 

атестаційної комісії ІІІ рівня із питань 

атестації керівників та педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва  

згідно  

графіку 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г.,  

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту, 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічно-

освіти у м. Києві, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

5. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-

технічної освіти»; 

- Київського вищого професійного 

березень-

червень 2018 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 
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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-

педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка  

6. Вивчення стану організації 

навчально-виробничого процесу та 

впровадження інноваційних 

технологій у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти  

березень 2018  Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

7. Проведення чергового навчання та 

перевірки знань з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності з 

керівним складом, інженерами з 

охорони праці, викладачами з 

предмета «Охорона праці» закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

березень 2018 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

8. Проведення семінару з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності для інженерів з 

охорони праці у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 23.03.2018 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П., 

представники органів 

державного нагляду   

9. Підготовка замовлень щодо 

виготовлення бланків документів про 

освіту для випускників 2017-2018 н.р. 

до управління професійної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту; 

 

 

 

до 20.03.2018 

 

 

Бондаренко О.М., 

Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 
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- до Державного підприємства 

«Інфоресурс» 

до 28.03.2018  

10. Підготовка звіту по формі 4-ПТО за 

рік   

01.03.2018 Кухтюк Л.М. 

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 29.03.2018 Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

12. 

 

Затвердження регіонального 

замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів за кошти 

бюджету м. Києва на 2018 рік  

березень 2018 Бондаренко О.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

13. Здійснення організаційних заходів 

щодо участі учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти – переможців із 

загальноосвітніх дисциплін у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

березень 2018 Натеса М.Г., 

Бондарева О.М.,  

Вовченко Г.М. 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

14. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін (історії, 

основи правових знань, основ 

ринкової економіки та економіки 

галузі) на базі Київського 

професійного будівельного ліцею    

01.03.2018 Бондарева О.М., 

Іванець М.Д. 

- викладачів інформатики та 

інформаційних технологій на базі 

Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну  

14.03.2018 Насад Н.В., 

Алексенко Г.В. 

- легкої, поліграфічної 

промисловості й сфери послуг на 

базі Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва   

21.03.2018 Насад Н.В., 

Наконечний П.С. 

- викладачів креслення, інженерної 

графіки та малювання на базі 

Київського професійного 

енергетичного ліцею       

23.03.2018 Желавська Л.В., 

Михальчук О.І. 

15. Забезпечення організаційно-   
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методичних заходів щодо проведення 

конкурсів фахової майстерності серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з 

професій: 

- «Столяр» на базі Київського 

вищого професійного училища 

деревообробки    

28.03.2018 Аврамчук В.А., 

Громадюк П.І.  

- «Електрозварник ручного 

зварювання» на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства   

29.03.2018 Вальчук М.П., 

Хоменко І.В. 

16. 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-

технічно-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 

  

 

 

 

 

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. 

 

17. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо презентації 

та захисту проектів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у рамках підготовки до 

проведення урочистого заходу 

«Вернісаж педагогічної творчості» 

23.03.-30.03. 

2018 

(згідно 

графіку) 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 
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18. Проведення моніторингу якості знань 

учнів ІІІ курсу під час проведення 

Державної підсумкової атестації з 

предметів загальноосвітньої  

підготовки та підготовка аналітичної 

довідки 

до 30.03.2018 

 

Бондарева О.М., 

Вовченко Г.М., 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічно-

освіти у м. Києві, 

заступники директорів з 

навчальної роботи 

19. 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 

20. Надання методичної допомоги 

закладам професійної (професійно-

технічної) освіти з питань проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2018 році 

березень- 

травень 2018 

Натеса М.Г., 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

21. Продовження огляду-конкурсу на 

кращу організацію правової освіти та 

виховання учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2017-

2018 н.р. 

березень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

22. Організація та проведення святкового 

концерту для жінок-ветеранів 

профтехосвіти, присвячений 

Міжнародному жіночому дню, за 

участю колективів художньої 

самодіяльності на базі Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва»  

до 08.03.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Бербець В.С., 

Сидоренко О.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  

23. Проведення заходів до 

«Шевченківських днів» 

перша декада 

березня 

Бондарева О.М., 

Вовченко Г.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

24. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування закладів 

березень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 
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професійної (професійно-технічної) 

освіти у заняттях «Лідер», за участі 

Громадської організації «Поруч» 

Демченко Г.І., 

заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

25. Проведення міської виставки-

конкурсу з декоративно-прикладного, 

образотворчого мистецтва та 

технічної творчості серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва 

«ARTWORK ПТО – 2018» 

березень 2018 Бербець В.С., 

Совінська Р.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

26. Проведення спільно з Київським 

міським Центром роботи з жінками 

суспільного фестивалю активу 

учнівського самоврядування «З 

гендерних прав наші дебати, з 

рівними шансами будем ставати», 

присвячений 8-му березня як 

Міжнародному дню боротьби жінок 

за повні політичні, економічні та 

соціальні права на базі Київського 

вищого професійного училища 

деревообробки 

березень 2018 Слободницький О.С., 

Міленко В.Ф. (за 

згодою), 

Демченко Г.І., 

голова Ради учнівського 

самоврядування, 

Громадюк П.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

27. Проведення міського військово-

патріотичного заходу «День 

призовника» з нагоди 100-річчя бою 

під Крутами на базі Київського 

військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 

березень 2018 Буйновський В.В., 

Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

28. Проведення міського фотоконкурсу 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

березень 2018 Бербець В.С., 

Совінська Р.М., 

заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

29. Забезпечення проведення  

профорієнтаційних заходів на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з відеопрезентаціями із залученням 

активу учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

березень-

квітень 2018 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

 


