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ЛИСТОПАД  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Проведення апаратних нарад  05.11.2018 

12.11.2018 

19.11.2018 

26.11.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочої наради для  

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

17.11.2018 Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міської 

методичної секції для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- заступників директорів з 

навчально-виховної роботи на 

базі Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва  

27.11.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Наконечний П.С. 

4. Організаційні заходи для 

проведення атестаційної 

експертизи у 2018-2019 н.р.    

листопад-грудень 

2018 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

5. Підготовка звіту про стан 

цивільного захисту закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти за 2018 рік 

до 06.11.2018 Буйновський В.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

6. Надання проектних обсягів 

регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів та молодших 

спеціалістів у 2019 році 

до 01.11.2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

7. Узагальнення пропозицій закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти щодо проведення 

капітальних ремонтів на 2019 рік  

листопад-грудень 

2018 

Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

8. Підготовка інформації про листопад 2018 Слободницький О.С., 
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випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з 

числа дітей-інвалідів для 

Київського міського Центру 

соціальної, професійної та 

трудової реабілітації інвалідів 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

9. Підготовка інформації про 

організацію гурткової та 

спортивно-секційної роботи в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

листопад 2018 Совінська Р.М., 

Демченко Г.І. 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

10. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти: 

  

- викладачів інформатики та 

інформаційних технологій на 

базі Київського вищого 

професійного училища 

деревообробки   

13.11.2018 Насад Н.В.,  

Громадюк П.І. 

- гарячої обробки металів (ковалі, 

електрогазозварники) базі 

Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури  

14.11.2018 Вальчук М.П., 

Качаловський А.П. 

- викладачів креслення, 

інженерної графіки та 

малювання на базі Київського 

професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства  

23.11.2018 Желавська Л.В., 

Хоменко І.В. 

 

- викладачів фізичного 

виховання на базі Київського 

професійного енергетичного 

ліцею       

28.11.2018 Буйновський В.В., 

Михальчук О.І. 

11. Забезпечення методичної 

допомоги викладачам предмету 

«Захист Вітчизни» щодо 

організації проведення ІІ етапу 

Спартакіади допризовної молоді з 

тестових завдань (олімпіади)  

листопад 2018 Буйновський В.В., 

Проценко В.Г., 

Сиваченко В.В., 

Чалиш О.Г. 

12. Підготовка та проведення олімпіад 

з базових загальноосвітніх  
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дисциплін:  

- математики на базі Державного 

навчального закладу «Київське 

регіональне вище професійне 

училище будівництва» 

01.11.2018 Вовченко Г.М., 

Новак А.О. 

- фізики на базі Державного 

професійно-технічного 

навчального закладу «Київське 

вище професійне училище 

водного транспорту» 

08.11.2018 Вовченко Г.М., 

Гаврилюк В.І. 

- зарубіжної літератури на базі 

Київського професійного 

будівельного ліцею  

15.11.2018 Бондарева О.М., 

Іванець М.Д. 

- історії на базі Київського 

вищого професійного училища 

технологій та дизайну одягу  

22.11.2018 Бондарева О.М., 

Добровольська С.М. 

- української мови на базі 

Державного навчального 

закладу «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»   

29.11.2018 Бондарева О.М., 

Петрович В.С. 

13. 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 

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      

  

 

 

 

 

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. 
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освіти Національної академії 

педагогічних наук України для  

керівного складу закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

14. Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення міського огляду-

конкурсу кабінету практичного 

психолога 

листопад-грудень 

2018 

Желавська Л.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

15. 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   

16. Проведення змагань з волейболу 

серед команд юнаків закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти на базі Вищого 

професійного училища 

Національного авіаційного 

університету, Київського 

професійного енергетичного 

ліцею, Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва, 

Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»   

листопад 2018 Буйновський В.В., 

Коломієць М.І., 

Михальчук О.І., 

Петрович В.С. 

17. Проведення змагань з волейболу 

серед команд дівчат закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти на базі Вищого 

професійного училища 

Національного авіаційного 

університету, Київського вищого 

професійного училища технологій 

та дизайну одягу, Державного 

професійно-технічного 

навчального закладу 

листопад 2018 Буйновський В.В., 

Коломієць М.І., 

Добровольська С.М., 

Авраменко О.О. 
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«Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва» 

18. Забезпечення проведення заходів 

щодо відзначення Дня української 

писемності та мови на базі 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

листопад 2018 Бондарева О.М., 

Вовченко Г.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

19. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч» 

листопад  2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 
заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

20. Здійснення організаційної роботи 

(за участі учнівського активу 

самоврядування) у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти щодо проведення 

заходів вшанування Героїв 

Небесної Сотні з нагоди Дня 

гідності та свободи 

21.11.2018 Слободницький О.С., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

21. Проведення міського військово-

патріотичного конкурсу серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

«Честь і звитяга», присвячений 

Дню Збройних сил України 

листопад- 

грудень 2018 

Слободницький О.С., 

Буйновський В.В., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

22. Проведення міського конкурсу 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
«Планета гумору» на базі 

Київського державного будинку 

художньої та технічної творчості 

листопад 2018 Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

 


