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ЧЕРВЕНЬ 
 

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 міських 

методичних секцій для керівного 

складу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

  

- директорів на базі Вищого 

професійного училища № 33            

м. Києва 

26.06.2019 Бондаренко О.М. 

 

- заступників директорів з навчально-

виробничої роботи на базі Вищого 

професійного училища № 25            

м. Києва 

06.06.2019 Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

4. Про вивчення стану організації 

освітнього процесу у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва та на виробництві 

червень 2019 

 

Мусієнко Т.П.,  

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

5. Координація роботи щодо проведення 

Державної підсумкової та 

кваліфікаційної атестації у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва протягом 2018-2019 н.р. 

червень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

6. Здійснення заходів щодо підготовки 

підтверджень для виготовлення 

документів про освіту особливого 

зразка до Державного підприємства 

«Інфоресурс» Міністерства освіти і 

науки України  

червень 2019 

 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

7. Узагальнення плану заходів щодо 

підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 

початку 2019-2020 н.р. та осінньо-

зимового періоду (в частині 

капітального ремонту приміщень, 

будівель) та підготовка систем тепло-, 

водопостачання до опалювального 

сезону в осінньо-зимовий період  

червень 2019 

 

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П. 

Зозуля В.П. 

 

8. Здійснення заходів щодо організації 

працевлаштування випускників 

професійно-технічних навчальних 

закладів із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей з обмеженими можливостями 

червень 2019 

 

Слободницький О.С. 

 

9. Забезпечення заходів щодо 

оздоровлення учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у літній період  

червень 2019 

 

Слободницький О.С. 
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10. Забезпечення організаційних заходів 

для підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів до серпневої 

конференції педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

червень 2019 

 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

 

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

11. Проведення консультацій з 

вступниками до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти із числа 

сиріт і позбавлених батьківського 

піклування, громадянами, які 

представляють їх інтереси 

червень 2019 Слободницький О.С. 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

12. Забезпечення проведення урочистостей 

з нагоди вручення документів про 

освіту випускникам закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

остання декада 

місяця 

Бондаренко О.М., 

Слободницький О.С. 

13. Підведення підсумків огляду-конкурсу 

на кращу організацію військово-

патріотичної та спортивно-масової 

роботи серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти міста 

Києва у 2018-2019 навчальному році 

перша декада 

місяця 

Бондаренко О.М., 

Слободницький О.С.  

14. Проведення святкового концерт- 

нагородження з підведення підсумків 

міських оглядів-конкурсів художньої 

самодіяльності, декоративно-

прикладного, образотворчого 

мистецтва та технічної творчості серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

«Творча молодь запрошує» 

перша декада 

місяця 

Бондаренко О.М., 

Слободницький О.С.  

 


