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ЖОВТЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  

 
За окремим 

графіком 

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 Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства 

17.10.2019 Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 
- директорів на базі Державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Київське вище професійне 

училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» 

16.10.2019 Бондаренко О.М. 

 

3. Вивчення стану комплектування 

навчальних груп у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 2019-2020 

н.р. 

до 11.10.2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

4. Опрацювання педагогічного 

навантаження керівних працівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти для погодження  

до 04.10.2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

5. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Київський професійний ліцей 

транспорту; 

- Київський професійний енергетичний 

ліцей 

жовтень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

6. Про вивчення стану організації 

освітнього процесу у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва та на виробництві 

жовтень 2019 

 

Мусієнко Т.П.,  

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

7. Координація роботи щодо проведення 

Державної підсумкової та 

кваліфікаційної атестації у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва протягом 2019-2020 н.р. 

жовтень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

8. Узагальнення інформації про сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування, що навчаються в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

жовтень 2019 Слободницький О.С. 

 

9. Проведення моніторингу щодо вивчення 

контингенту учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

протягом 

місяця 

Слободницький О.С. 
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10. Забезпечення організаційних заходів для 

проведення звітно-виборчих зборів 

активу учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

жовтень 2019 Слободницький О.С. 

 

11. Вивчення стану забезпечення 

харчуванням учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

жовтень 2019 Слободницький О.С. 

 

12. Підготовка даних до Департаменту освіти 

і науки про стан виконання бюджетних 

призначень на капітальні ремонтні 

роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 30.10.2019 Слободницький О.С. 

 

13. Узагальнення інформації по закладам 

професійної (професійно-технічної) 

освіти про забезпечення медичними 

працівниками та проходження медичних 

оглядів учасниками навчально-виховного 

процесу 

жовтень 2019 Слободницький О.С. 

 

14. Проведення моніторингу щодо вивчення 

контингенту учнів, з числа 

дезадаптованої молоді та молоді з 

обмеженнями життєдіяльності у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

до 11.10.2019 Слободницький О.С. 

 

15. Організація та проведення навчання з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

новопризначених керівних кадрів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

жовтень 2019 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

16. Проведення наради з директорами та 

головними бухгалтерами закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з питань формування бюджетних 

пропозицій на 2020 рік, складання 

квартальних звітів, використання 

кошторисів витрат та фінансового стану  

протягом 

місяця  

Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П. 

 

17. Проведення робочих зустрічей з 

керівництвом професійно-технічних 

навчальних закладів із формування плану 

регіонального замовлення на 2020 рік 

жовтень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П. 

 

18. Формування плану регіонального 

замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів та молодших 

спеціалістів у 2020 році  

до 30.10.2019 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М.,  

Бойко Л.Л., 

Кухтюк Л.М. 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

19. Організація та проведення заходу для 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва з 

нагоди святкування Дня працівника 

освіти  

перша  

декада  

жовтня 2019 

Бондаренко О.М.  
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20. Проведення навчання активу учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч» 

 жовтень 2019 Слободницький О.С. 

 

21. Здійснення організаційної роботи  у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти щодо проведення 

заходів з нагоди Дня українського 

козацтва, Дня захисника України та свята 

«Покрови Пресвятої Богородиці»  

друга декада 

жовтня 2019 

Слободницький О.С. 

 

 


