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ЧЕРВЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  

 

04.06.2018 

11.06.2018 

18.06.2018 

25.06.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Організація та проведення 

міських методичних секцій для 

керівного складу закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти: 

  

- директорів на базі Державного 

професійно-технічного 

навчального закладу 

«Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва 

м. Києва»   

06.06.2018 Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Авраменко О.О. 

- заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи 

на базі Вищого професійного 

училища Національного 

авіаційного університету       

07.06.2018 Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Коломієць М.І. 

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 

червень 2018 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 
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комп’ютерно-інтегрованих 

технологій»; 

- Державного навчального 

закладу «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

- Київського професійно-

педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка  

4. Вивчення стану організації та 

проведення Державної 

кваліфікаційної атестації 

випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

червень 2018 

(за графіком) 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

5. Вивчення стану організації 

проведення уроків виробничого 

навчання та виробничої практики 

на підприємствах  

червень 2018  Мусієнко Т.П.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

6. Здійснення заходів щодо 

підготовки підтверджень для 

виготовлення документів про 

освіту особливого зразка до 

Державного підприємства 

«Інфоресурс» Міністерства освіти 

і науки України  

червень 2018 

 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

7. Узагальнення плану заходів щодо 

підготовки професійно-технічних 

навчальних закладів до початку 

2018-2019 н.р. та осінньо-

зимового періоду (в частині 

капітального ремонту приміщень, 

будівель) та підготовка систем 

тепло-, водопостачання до 

опалювального сезону в осінньо-

зимовий період  

червень 2018 

 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Дзема М.О. 

 

8. Здійснення заходів щодо 

організації працевлаштування 

випускників професійно-

технічних навчальних закладів із 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з обмеженими 

можливостями 

протягом місяця Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 



40 

 

9. Забезпечення заходів щодо 

оздоровлення учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти у літній період  

протягом місяця Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І. 

10. Підготовка бюджетної пропозиції 

на 2019 рік згідно форми 

Міністерства освіти і науки 

України по закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

Київському державному будинку 

художньої та технічної творчості 

до 25.06.2018 Директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної)  

освіти,  

Бербець В.С., 

головні бухгалтери, 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

11. Здійснення організаційних 

заходів щодо узагальнення звіту з 

цивільного захисту серед закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва за І 

семестр 2018 року 

до 08.06.2018 Буйновський В.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

12. Підготовка проекту розрахунку 

фінансування закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти на 2019 рік  

до 25.06.2018 Директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

головні бухгалтери, 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

13. Підготовка оперативного звіту 

про прийом учнів до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва (Ф. 6-

В-протех) 

11.06.2018 Заступники 

директорів з 

навчально-

виробничої роботи,  

Кухтюк Л.М. 

14. Підготовка оперативного звіту 

про прийом учнів до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва (Ф. 7-

В-протех) 

25.06.2018 Заступники 

директорів з 

навчально-

виробничої роботи,  

Кухтюк Л.М. 

15. Проведення моніторингу 

виконання навчальних планів та 

програм у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 25.06.2018 Спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

16. Здійснення організаційних 

заходів щодо опрацювання 

робочих навчальних планів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на 

2018-2019 н.р. згідно державних 

за окремим 

графіком 

до 29.06.2018 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 
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стандартів професійно-технічної 

освіти з конкретних професій та 

відповідно до Типової базисної 

структури 

освіти у м. Києві 

17. Здійснення організаційних 

заходів щодо підготовки 

аналітичної довідки про стан 

методичної роботи на підставі 

звітів методистів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 29.06.2018 Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

18. 

 

Проведення моніторингу якості 

загальноосвітньої підготовки за 

результатами Державної 

підсумкової атестації в групах ІІ 

та ІІІ курсів 

до 11.06.2018 Натеса М.Г., 

Бондарева О.М. 

19. Узагальнення інформації про 

забезпечення житлом 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва   

до 29.06.2018 Польона О.М.,  

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

20. Забезпечення організаційних 

заходів для підготовки 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів до серпневої 

конференції педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

червень-серпень 

2018 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

Дзема М.О.,  

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

21. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти: 

  

- бібліотечних працівників на 

базі Державного навчального 

закладу «Київське вище 

професійне училище водного 

транспорту»  

08.06.2018 Заплатна Ю.О., 

Гаврилюк В.І. 

- керівників фізичного 

виховання на базі Вищого 

13.06.2018 Буйновський В.В., 

Морзе Ю.Л. 
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професійного училища № 25 

м. Києва   

- викладачів предмета «Захист 

Вітчизни» на базі Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну 

м. Києва»  

20.06.2018 Буйновський В.В., 

Гончаренко А.І. 

22. 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 

23. 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 

24. Здійснення заходів щодо 

проведення круглого столу за 

результатами впровадження 

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 

25. Узагальнення звітів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти за результатами 

впровадження елементів дуальної 

форми навчання 

за окремим 

графіком 

плану заходів 

(дорожньої 

карти) 

Натеса М.Г., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 
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26. Проведення консультацій з 

вступниками до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти із числа сиріт і 

позбавлених батьківського 

піклування, громадянами, які 

представляють їх інтереси 

червень 2018 Совінська Р.М., 

Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

27. Забезпечення проведення 

урочистостей з нагоди вручення 

документів про освіту 

випускникам закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

остання декада 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

28. Підведення підсумків огляду-

конкурсу на кращу організацію 

військово-патріотичної та 

спортивно-масової роботи серед 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

міста Києва у 2017-2018 

навчальному році 

перша декада 

місяця 

Бондаренко О.М., 

Буйновський В.В., 

Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

29. Проведення святкового концерт- 

нагородження з підведення 

підсумків міських оглядів-

конкурсів художньої 

самодіяльності, декоративно-

прикладного, образотворчого 

мистецтва та технічної творчості 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва «Творча молодь 

запрошує» 

перша декада 

місяця 

Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

 


