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ВЕРЕСЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  

 

03.09.2018 

10.09.2018 

17.09.2018 

24.09.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

19.09.2018 Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

 

- заступників директорів з 

навчально-виховної роботи на 

базі Вищого професійного 

училища Національного 

авіаційного університету 

25.09.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

Коломієць М.І. 

- старших майстрів на базі 

Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства  

26.09.2018 Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Хоменко І.В. 

- заступників директорів з 

навчальної роботи на базі 

Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти 

Національної академії 

педагогічних наук України      

28.09.2018 Бондарева О.М., 

Вовченко Г.М., 

Гоменюк Д.В. 

4. Забезпечення проведення 

урочистостей з нагоди святкування 

Дня знань  

03.09.2018 Спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту, 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

5. Опрацювання педагогічного 

навантаження керівних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти для 

погодження  

до 25.09.2018 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

6. Підготовка державного звіту за 

формою № 1-профтех про 

до 10.09.2018  

(за графіком) 

Мариняко Г.М., 

директори закладів 
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підсумки роботи професійно-

технічних навчальних закладів у 

2017-2018 н.р.  

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

7. Отримання інформації про 

організацію виробничого навчання 

та виробничої практики учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах 

виробництва у І семестрі 2018-

2019 н.р.  

вересень 2018 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

8. Підготовка звітних даних про 

початок нового 2018-2019 н.р. 

до 10.09.2018 

 

Дзема М.О., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

9. Узагальнення даних про стан 

працевлаштування випускників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти із числа сиріт та 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з обмеженнями 

життєдіяльності 

протягом 

місяця 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

10. Підведення підсумків 

оздоровлення учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти у період літніх 

канікул і підготовка відповідної 

інформації до Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту, 

Міністерства освіти і науки 

України 

у встановлені 

терміни 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М.,  

Демченко Г.І., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

11. Формування списків дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у 2018-

2019 н.р. 

вересень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І. 

12. Здійснення організаційних заходів 

щодо харчування учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у 2018-

2019 н.р. 

вересень 2018 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Совінська Р.М., 

директори  

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

13. Вивчення стану умов проживання 

учнів у гуртожитках закладів 

вересень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 
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професійної (професійно-

технічної) освіти відповідно 

санітарно-гігієнічним нормам 

Демченко Г.І. 

14. 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 27.09.2018 Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

15. Підготовка оперативного звіту про 

прийом учнів до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва (Ф. 6-В-

профтех) 

03.09.2018 Заступники директора 

з навчально-

виробничої роботи,  

Кухтюк Л.М. 

16. Підготовка оперативного звіту про 

підготовку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва до нового навчального 

року (Ф.7-В-профтех) 

03.09.2018 Заступники директора 

з навчально-

виробничої роботи,  

Кухтюк Л.М. 

17. Підготовка звіту про прийом учнів 

та слухачів до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Києва станом на 03.09.2018 р. 

(Ф. 2-профтех) 

14.09.2018 Заступники директора 

з навчально-

виробничої роботи,  

Кухтюк Л.М. 

18. Здійснення заходів щодо 

організації та проведення єдиних 

перевірочних контрольних робіт 

для учнів І курсу закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти із 

загальноосвітніх дисциплін 

до 28.09.2018 Натеса М.Г., 

Бондарева О.М.,  

Вовченко Г.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

19. Формування даних середньо-

строкового прогнозу набору учнів 

до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на 

2019-2020 роки 

до 14.09.2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

Кухтюк Л.М., 
директори закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

20. Підготовка звіту про якісний склад 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти  

до 05.09.2018 Польона О.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

21. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для 
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педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- викладачів предмета «Захист 

Вітчизни» на базі Державного 

навчального закладу «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» 

12.09.2018 Буйновський В.В., 

Петрович В.С. 

- керівників фізичного виховання 

на базі Київського вищого 

професійного училища 

залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова    

19.09.2018 Буйновський В.В., 

Мельник О.С. 

- викладачів суспільних 

дисциплін (історії, основ 

правових знань, основ ринкової 

економіки та економіки галузі) 

на базі Державного навчального 

закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти»    

20.09.2018 Бондарева О.М., 

Колихан А.П. 

- бібліотечних працівників на базі 

Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і дизайну  

21.09.2018 Заплатна Ю.О., 

Алексенко Г.В. 

 

- викладачів природничих 

дисциплін (хімія, біологія, 

географія) на базі Київського 

професійного будівельного 

ліцею 

27.09.2018 Вовченко Г.М., 

Іванець М.Д. 

22. Організація підвищення 

кваліфікації  педагогічних 

працівників та керівного складу 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на курсах: 

при Університеті імені Бориса 

Грінченка: 

- для викладачів загально-

освітніх дисциплін; 

- для  педагогічних працівників  

професійно-теоретичної і 

професійно-практичної 

підготовки за напрямками 

психолого-педагогічна 

підготовка із наданням  

професійно-практичної 

  

 

 

 

 

згідно плану –  

графіку      

 

 

згідно плану –  

графіку      

 

 

 

 

 

Натеса М.Г., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Бондарева О.М., 

 

 

 

Желавська Л.В. 
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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 для  

керівного складу закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

 

 

 

 

 

 

згідно плану –  

графіку      

 

 

 

 

 

 

Желавська Л.В. 

 

23. Забезпечення інформаційних 

заходів головам методичних 

комісій щодо ефективної  

організації та планування 

методичної роботи відповідно до 

Положення про методичну роботу 

в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 14.09.2018  Методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

(згідно закріплення за 

закладом професійної 

(професійно-

технічної) освіти) 

24. Здійснення організаційних заходів 

щодо інформування директорів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти про наказ «Щодо 

підвищення кваліфікації керівних 

та  педагогічних кадрів у 2019 

році» 

до 10.09.2018 Натеса М.Г., 

Желавська Л.В., 

Бондарева О.М. 

 

25. Забезпечення заходів щодо 

надання методичної  допомоги 

педагогічним працівникам закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти з питань 

організації та проведення 

відкритих уроків, вибору тематики 

та написання методичних 

розробок, посібників, підручників 

у процесі підготовки до атестації їх 

педагогічної діяльності 

до 28.09.2018 Методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

(згідно закріплення за 

закладом професійної 

(професійно-

технічної) освіти) 

26. Вивчення стану та організація 

роботи з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти на 2018-2019 н.р. 

протягом 

місяця 

Натеса М.Г., 

методисти Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

27. Проведення психолого- вересень 2018 Желавська Л.В.,  
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педагогічної діагностики нового 

учнівського контингенту закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Коваленко Л.М., 

практичні психологи  

28. 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 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

29. Організація та проведення змагань 

із спортивного туризму на базі 

Київського професійного 

енергетичного ліцею, присвячених 

Дню туризму 

вересень 2018 Буйновський В.В., 

Михальчук О.І.,  

Андросюк О.А., 

керівники фізичного 

виховання  

30. Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення конкурсів 

художньої самодіяльності «Алло! 

Ми шукаємо таланти!» у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

вересень 2018  Бербець В.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І. 

31. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч», на базі 

Київського міського будинку 

учителя 

вересень 2018  Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники директорів 

з навчально-виховної 

роботи 

32. Здійснення організаційної роботи 

(за участі учнівського активу 

самоврядування та викладачів 

предмету «Українська мова та 

література») у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо проведення заходів з 

нагоди 250-річчя від народження 

Івана Котляревського 

вересень 2018  Слободницький О.С., 

Демченко Г.І., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 


