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ГРУДЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Проведення апаратних нарад 

 

03.12.2018 

10.12.2018 

17.12.2018 

24.12.2018 

Бондаренко О.М. 

2. Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи на 

базі Державного навчального 

закладу «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою»     

20.12.2018  Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Петрович В.С. 

- заступників директорів з 

навчальної роботи на базі 

Вищого професійного училища 

№ 25 м. Києва    

21.12.2018 Бондарева О.М., 

Вовченко Г.М., 

Морзе Ю.Л. 

- директорів на базі Київського 

професійного будівельного 

ліцею  

26.12.2018 Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Іванець М.Д. 

3. Організаційні заходи для 

проведення атестаційної експертизи 

у 2018-2019 н.р.    

грудень 2018 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

4. Підготовка звітів про роботу 

управління професійної освіти та 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у 

м. Києві  

грудень 2018   Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л., 

Натеса М.Г. 

5. Підготовка звіту по Ф. 1-ЗСО 10.12.2018 Заступники 

директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

Кухтюк Л.М. 

6. Проведення робочої наради з 

директорами закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та 

головними бухгалтерами з питань 

до 28.12.2018 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

директори закладів 

професійної 
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закінчення фінансового 2018 року 

та  виконання кошторисів  

(професійно-

технічної) освіти 

7. Здійснення організаційних заходів 

щодо підготовки листів до 

Управлінь соціального захисту для 

відпочинку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування під час зимових канікул  

до 17.12.2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

директори 

професійно-

технічних навчальних 

закладів 

8. Підготовка інформації до 

Міністерства освіти і науки України 

про заходи, проведені у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва у 2018 році для 

запобігання випадків тероризму 

(підстави: листи Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту 

України від 05.10.2011 № 1/9-751 та 

Міністерства освіти і науки України 

від 25.07.2014 № 1/9-372) 

до 20.12.2018 Слободницький О.С. 

9. Підготовка інформації про 

виконання у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
м. Києва у 2018 році Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України 

щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року (підстава: наказ 

Міністерства освіти і науки України 

від 08.04.2016 № 405) 

до 20.12.2018 Слободницький О.С. 

10. Вивчення стану підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
шляхом стажування в умовах 

виробництва та на базі навчально-

практичних центрів 

до 14.12.2018 Желавська Л.В., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

11. Забезпечення організаційних 

заходів щодо замовлень на 

підготовку робітничих кадрів по 

Ф. 4-ПТО за галузевим 

спрямуванням 

до 28.12.2018 Заступники 

директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

Кухтюк Л.М. 

12. Подання звіту за формою «6-Б» про 

чисельність працюючих та 

заброньованих військово-

до 24.12.2018 Польона О.М., 

директори закладів 

професійної 
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зобов’язаних   (професійно-

технічної) освіти 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

13. Підготовка та проведення міських 

методичних секцій для 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти: 

  

- викладачів предмету «Захист 

Вітчизни» на базі Державного 

навчального закладу «Київське 

регіональне вище професійне 

училище будівництва» 

05.12.2018 Буйновський В.В., 

Новак А.О. 

 

- будівельних та деревообробних 

професій на базі Київського 

вищого професійного училища 

будівництва і дизайну 

06.12.2018 Аврамчук В.А., 

Алексенко Г.В. 

- енергетичних, 

радіоенергетичних професій і 

професій радіоелектроніки та 

зв’язку на базі Київського 

вищого професійного училища 

будівництва і архітектури  

25.05.2018 Шніп С.Й., 

Качаловський П.І. 

14. Підготовка та проведення олімпіад 

з базових загальноосвітніх  

дисциплін: 

  

- англійської мови на базі 

Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва» 

04.12.2018 Бондарева О.М., 

Гончаренко А.І. 

- географії на базі Київського 

вищого професійного училища 

залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова      

07.12.2018 Вовченко Г.М., 

Гончаренко А.І. 

- хімії на базі Київського вищого 

професійного училища швейного 

та перукарського мистецтва  

11.12.2018 Вовченко Г.М., 

Горбатюк Н.А. 

- біології на базі Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва» 

14.12.2018 Вовченко Г.М., 

Сидоренко О.М. 

15. Забезпечення організаційних 

заходів щодо інформування 

директорів закладів професійної 

до 14.12.2018 Заплатна Ю.О. 
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(професійно-технічної) освіти про 

наказ «Щодо проведення конкурсів 

фахової майстерності серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у 2019 

році» 

16. 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      

освіти Національної академії 

педагогічних наук України для  

керівного складу закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

  

 

 

 

 

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. 

 

17. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення засідання «Школи 

педагогічного становлення 

молодого педагога» 

до 28.12.2018 Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М., 

методисти 

Навчально-

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

21. Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо 

проведення тестових завдань 

(олімпіади) з військової та 

військово-медичної підготовки (ІІ 

етап Спартакіади) серед закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі Київського 

професійного будівельного ліцею  

грудень 2018 Буйновський В.В., 

Іванець М.Д. 

22. Проведення змагань з футзалу 

серед команд юнаків на базі 

Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне 

училище автомобільного 

транспорту та будівельної 

механізації», Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства, 

Вищого професійного училища 

№ 25 м. Києва, Державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Київське вище професійне 

училище машинобудування та 

грудень 2018 Буйновський В.В., 

Коваленко В.М., 

Хоменко І.В., 

Морзе Ю.Л., 

Шолудько Л.В. 
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комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» 

23. Забезпечення проведення 

святкового Новорічного заходу для 

учнів-відмінників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти навчання на базі Київського 

міського будинку вчителя  

грудень 2018 Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М.,  

Демченко Г.І. 

24. Здійснення організаційного 

забезпечення проведення 

загальноміського заходу до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом на базі Державного 

навчального закладу 

"Міжрегіональне вище професійне 

училище автомобільного 

транспорту та будівельної 

механізації" 

грудень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М.,  

Демченко Г.І., 

Коваленко В.М., 

директори закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

25. Проведення міського конкурсу 

малюнків серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва «Скажемо СНІДу 

ні!» 

 Бербець В.С., 

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М.,  

Демченко Г.І. 

26. Проведення міського військово-

патріотичного конкурсу серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Честь і звитяга», 

присвячений Дню Збройних сил 

України 

грудень 2018 

(фінал) 

Слободницький О.С., 

Буйновський В.В., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

27. Проведення навчання активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч» 

грудень 2018 Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Демченко Г.І., 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

28. Здійснення організаційної роботи 

(за участі учнівського активу 

самоврядування та керівників 

гуртків) щодо проведення 

культурно-мистецьких заходів з 

нагоди 110-річчя від народження 

Марії Приймаченко 

грудень 2018-

січень 2019 

Слободницький О.С., 

Демченко Г.І., 
заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

 


