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ГРУДЕНЬ 
 

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 

вищого професійного училища 

деревообробки 

26.12.2019  Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

- директорів на базі Київського вищого 

професійного училища залізничного 

транспорту 

18.12.2019 Бондаренко О.М. 

 

3. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Київський професійний ліцей 

транспорту; 

- Київський професійний енергетичний 

ліцей 

грудень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

4. Координація роботи щодо проведення 

Державної підсумкової та кваліфікаційної 

атестації у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

протягом 2019-2020 н.р. 

грудень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

5. Підготовка звітів про роботу управління 

професійної освіти та Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві  

грудень 2019   Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

 

6. Проведення робочої наради з 

директорами закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та 

головними бухгалтерами з питань 

закінчення фінансового 2019 року та  

виконання кошторисів  

до 27.12.2019 Бондаренко О.М., 

Дзема М.О. 

 

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 17.12.2019 Слободницький О.С. 

 

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 

до 20.12.2019 Слободницький О.С. 
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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) 

9. Підготовка інформації про виконання у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у 2019 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 20.12.2019 Слободницький О.С. 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

10. Забезпечення проведення святкового 

Новорічного заходу для учнів-відмінників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти навчання на базі 

Київського міського будинку вчителя  

грудень 2019 Слободницький О.С. 

 

11. 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 2019 Слободницький О.С. 

 

12. Проведення міського конкурсу малюнків 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

«Скажемо СНІДу ні!» 

грудень 2019 Слободницький О.С. 

 

13. Проведення міського військово-

патріотичного конкурсу серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Ми патріоти твої, 

Україно!», присвячений Дню Збройних 

сил України 

грудень 2019 

(фінал) 

Слободницький О.С. 

 

14. Проведення навчання активу учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської організації 

«Поруч» 

грудень 2019 Слободницький О.С. 

 

 


