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КВІТЕНЬ 
 

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 та міської методичної 

секції 

За окремим 

графіком 

Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного складу 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

 

 

- Директорів на базі Київського 

професійного ліцею транспорту 
17.04.2019 Бондаренко О.М. 

- старших майстрів на базі на базі 

Київського професійного 

енергетичного ліцею 

18.04.2019 Мусієнко Т.П. 

 

- заступників директорів з навчально-

виховної роботи на базі Київського 

професійного будівельного ліцею 

09.04.2019 Слободницький О.С. 

4. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Київський професійний будівельний 

ліцей; 

- Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Руки-ножиці»; 

- ДПТНЗ «Київське вище професійне 

училище водного транспорту»; 

- ДПТНЗ «Київське вище професійне 

училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій»; 

- Київське вище професійне училище 

будівництва і дизайну 

квітень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти 

і науки 

5. Проведення семінару з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності для 

інженерів з охорони праці у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

до 15.04.2019 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П., 

представники органів 

державного нагляду   

6. Здійснення заходів щодо організації та 

проведення місячника з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

квітень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

7. Координація роботи щодо проведення 

Державної підсумкової та кваліфікаційної 

атестації у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

протягом 2018-2019 н.р. 

квітень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

8. Підготовка даних до Департаменту освіти 

і науки про стан виконання бюджетних 

призначень на капітальні ремонтні роботи 

в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 27.04.2019 Слободницький О.С. 
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МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

9. Здійснення заходів щодо підведення 

підсумків огляду-конкурсу на кращу 

організацію правової освіти та виховання 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2018-2019 н.р. 

квітень 2019 Слободницький О.С. 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

10. Проведення міської екологічної акції в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

квітень 2019 Слободницький О.С.  
 

11. Проведення навчання активу учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської організації 

«Поруч» 

квітень 2019 Слободницький О.С. 

 

12. Забезпечення проведення  

профорієнтаційних заходів на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

відеопрезентаціями із залученням активу 

учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

квітень 2019 Слободницький О.С. 

 

 


