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ТРАВЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Проведення апаратних нарад  

 

07.05.2018 

14.05.2018 

21.05.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

16.05.2018 Бондаренко О.М. 

3. 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-

педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка  

травень-

червень 2018 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти 

і науки, молоді та 

спорту 

4. Вивчення стану організації 

навчально-виробничого процесу та 

впровадження інноваційних 

технологій у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти  

травень 2018  Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти 

і науки, молоді та 

спорту 
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5. Вивчення стану організації 

проведення уроків виробничого 

навчання та виробничої практики на 

підприємствах  

травень- 

червень 2018  

Мусієнко Т.П.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти 

і науки, молоді та 

спорту 

6. Проведення моніторингу ведення  

журналів обліку теоретичного та 

виробничого навчання претендентів 

на отримання дипломів 

кваліфікованого робітника з 

відзнакою  

травень 2018 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

7. Підготовка інформації про учнів 

перехідного контингенту з метою їх 

оздоровлення під час літніх канікул 

через залучення зацікавлених 

організацій 

до 15.05.2018  Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

8. Підготовка розпорядчих документів 

щодо оздоровлення учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у літній період 

протягом 

місяця 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М. 

9. 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 30.05.2018  Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

10. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- методистів на базі Державного 

професійно-технічного 

навчального закладу 

«Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва» 

04.05.2018 Павлюк І.М., 

Авраменко О.О. 

- харчових технологій на базі 

Київського професійного ліцею 

транспорту  

10.05.2018 Мороз О.В., 

Красовський А.П. 

- холодної обробки металів (токарі, 

фрезерувальники, верстатники 

широкого профілю) та слюсарних 

професій на базі Державного 

15.05.2018 Шніп С.Й., 

Шолудько Л.В. 
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професійно-технічного 

навчального закладу «Київське 

вище професійне училище 

машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» 

- викладачів іноземної мови на базі 

Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Києва»  

16.05.2018 Бондарева О.М., 

Сидоренко О.М. 

- практичних психологів на базі 

Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва»   

18.05.2018 Желавська Л.В., 

Гончаренко А.І. 

- енергетичних, радіоенергетичних 

професій і професій 

радіоелектроніки та зв’язку на 

базі Державного навчального 

закладу «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою»   

25.05.2018 Шніп С.Й., 

Петрович В.С. 

11. Забезпечення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення конкурсу фахової  

майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Кухар» на базі 

Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського 

мистецтва   

17.05.2018 Мороз О.В., 

Горбатюк Н.А. 

12. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо підготовки 

плану роботи міських методичних 

секцій педагогічних працівників на 

2018-2019 н.р.  

до 31.05.2018 Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

13. Організація підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників та 

керівного складу закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти на курсах: 

при Університеті імені Бориса 

Грінченка: 

  

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку    

Натеса М.Г., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Бондарева О.М., 
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- 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 

педагогічних наук України України 

для  керівного складу закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 

 

згідно плану – 

графіку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно плану – 

графіку  

 

 

Желавська Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желавська Л.В. 

 

14. Підготовка проекту наказу про 

підвищення кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019 році 

травень 2018 Натеса М.Г., 

Бондарева О.М., 

Желавська Л.В. 

15. Здійснення організаційно-

інформаційних заходів щодо 

надання методичної допомоги  

навчальним закладам у проведенні 

Державної підсумкової та  

Державної кваліфікаційної атестації 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

травень 2018 

(згідно 

графіку)  

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

16. Надання методичної допомоги 

закладам професійної (професійно-

технічної) освіти з питань 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2018 році 

травень 2018 Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

17. Вивчення, узагальнення та 

поширення позитивного досвіду з 

упровадження елементів дуальної 

форми навчання у навчальний 

за окремим 

графіком 

плану заходів 

(дорожньої 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 
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процес для підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників 

карти) професійно-технічної 

освіти у м. Києві, 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

18. Організація та проведення 

святкового концерту для ветеранів і 

дітей війни з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства   

до 08.05.2018 Бербець В.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

Слободницький О.С., 

Хоменко І.В.,  

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти  

19. Організація та проведення заходів з 

нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

травень 2018 Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

20. Здійснення організаційних заходів 

та проведення легкоатлетичного 

(військово-спортивного) свята серед 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва 

травень- 

червень 2018 

Буйновський В.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

фізичного виховання, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

21. Організація та проведення міського 

конкурсу з хореографії серед учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва «Подих часу», 

присвяченого Дню Києва 

до 30.05.2018 Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 
заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

22. Проведення різнопланових заходів 

до Дня захисту дітей «Мрії 

збуваються» 

кінець травня 

2018  

Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 
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Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

23. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях «Лідер», 

за участі Громадської організації 

«Поруч» 

травень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи  

 


