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СЕРПЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Проведення апаратних нарад  06.08.2018 

13.08.2018 

20.08.2018 

27.08.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

15.08.2018 Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення Науково-

практичної серпневої конференції 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо підведення підсумків 

роботи у 2017-2018 н.р. та 

перспектив розвитку профтехосвіти 

м. Києва на 2018-2019 н.р.  

28.08.2018 Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Бербець В.С., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

4. Проведення моніторингу стану 

готовності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 

початку 2018-2019 н.р. 

перша декада  

серпня 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Натеса М.Г.,  

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

5. Узагальнення державної 

статистичної звітності за формою 

№ 1 (профтех) «Підсумки роботи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2017-2018 н.р.» 

24.08.-10.09. 

2018 

(за графіком) 

Мариняко Г.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

6. Узагальнення інформації про 

виконання плану регіонального 

замовлення на підготовку 

робітничих кадрів та молодших 

спеціалістів у 2018 році  

29.08.2018 Дзема М.О., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

директори закладів 
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професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

7. Здійснення організаційних заходів 

щодо замовлення бланків єдиних 

квитків для сиріт і позбавлених 

батьківського піклування 

серпень 2018 Слободницький О.С 

8. Узагальнення інформації про стан 

працевлаштування випускників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти із числа сиріт і 

дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з обмеженнями 

життєдіяльності  

серпень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

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 30.08.2018 Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

10. Підготовка оперативного звіту про 

прийом учнів до закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва (ф.6-В-профтех) 

01.08.2018 Головні бухгалтери, 

Кухтюк Л.М. 

11. Підготовка оперативного звіту про 

прийом учнів до закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва (ф.6-В-профтех) 

13.08.2018 Головні бухгалтери, 

Кухтюк Л.М. 

12. Підготовка оперативного звіту про 

підготовку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва до нового 2018-2019 

навчального року (ф. 7-В-профтех) 

01.08.2018 Головні бухгалтери, 

Кухтюк Л.М. 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

13. 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 

14. Забезпечення організаційних заходів за графіком Натеса М.Г., 
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щодо інформування педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти про 

роботу  профільних методичних  

нарад спільно з Університетом імені 

Бориса Грінченка 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

Бондарева О.М., 

Желавська Л.В. 

15. Здійснення заходів щодо участі у 

роботі конференції військово-

патріотичного виховання  

серпень 2018 Буйновський В.В. 

 

16. Проведення консультацій з 

вступниками до закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти із числа сиріт і позбавлених 

батьківського піклування, 

громадянами, які представляють їх 

інтереси 

серпень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

17. Забезпечення участі гуртків 

Київського державного будинку 

художньої та технічної творчості в 

урочистих культурно-масових 

заходах, присвячених 27-й річниці 

Незалежності України 

до 24.08.2018 Бербець В.С., 

Слободницький О.С. 
 

 


