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БЕРЕЗЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  За окремим 

графіком 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочих нарад для директорів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

За окремим 

графіком 

Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міської 

методичної секції для керівного складу 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

  

- заступників директорів з навчально-

виробничої роботи на базі Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну          

м. Києва» 

14.03.2019 Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

4. Забезпечення організаційних заходів щодо 

проведення засідання атестаційної комісії 

ІІІ рівня із питань атестації керівників та 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

м. Києва  

згідно  

графіку 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки  

5. Про вивчення стану організації освітнього 

процесу у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва та 

на виробництві 

березень 2019 Мусієнко Т.П.,  

Мариняко Г.М.,  

Бойко Л.Л. 

6. Координація роботи щодо проведення 

Державної підсумкової та кваліфікаційної 

атестації у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

протягом 2018-2019 н.р. 

березень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

7. Підготовка замовлень щодо виготовлення 

документів про загальну середню освіту для 

випускників 2018-2019 н.р. 

-  до управління закладів професійної 

освіти, прогнозування та розвитку 

інфраструктури освіти Департаменту освіти 

і науки; 

- до Державного підприємства 

«Інфоресурс» 

 

 

 

до 20.03.2019 

 

  

до 25.03.2019 

Мусієнко Т.П.,  

Зозуля В.П. 

 

8. 

 

Підготовка даних до Департаменту освіти і 

науки про стан виконання бюджетних 

призначень на капітальні ремонтні роботи в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 29.03.2019 Слободницький О.С. 

 

9. Затвердження регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів за кошти бюджету  

м. Києва на 2020 рік  

 

березень 2019 Бондаренко О.М. 
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МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

10. Продовження огляду-конкурсу на кращу 

організацію правової освіти та виховання 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2018-2019 н.р. 

березень 2019 Слободницький О.С. 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

11. Організація та проведення святкового 

концерту для жінок-ветеранів 

профтехосвіти, присвячений Міжнародному 

жіночому дню, за участю колективів 

художньої самодіяльності  

до 08.03.2019 Слободницький О.С. 

  

12. Проведення навчання активу учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської організації 

«Поруч» 

березень 2019 Слободницький О.С. 

 

13. Проведення спільно з Київським міським 

Центром роботи з жінками суспільного 

фестивалю активу учнівського 

самоврядування «Маю талант», 

присвячений 8-му березня як 

Міжнародному дню боротьби жінок за 

повні політичні, економічні та соціальні 

права  

березень 2019 Слободницький О.С. 

 

14. Проведення міського військово-

патріотичного заходу «День призовника» з 

нагоди річниці бою під Крутами  

березень 2019 Слободницький О.С.  

15. Забезпечення проведення  

профорієнтаційних заходів на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

відеопрезентаціями із залученням активу 

учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

березень-

квітень 2019 

Слободницький О.С. 

 

 


