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ЛИСТОПАД
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Проведення апаратних нарад для
працівників ВПТО та НМК ПТО

2.

Робоча нарада директорів ПТНЗ

3.

Організувати
та
провести
засідання секції профтехосвіти
Київської міської регіональної
експертної ради з ліцензування та
атестації навчальних закладів
Проведення тематичної перевірки
Державного
професійнотехнічного навчального закладу
"Міжрегіональний
центр
ювелірного мистецтва м. Києва"
Проведення
комплексної
перевірки
Київського
професійного ліцею «Політехнік»
Завершити комплексну перевірку
Київського вищого професійного
училища водного транспорту
Контроль за працевлаштуванням
випускників ПТНЗ із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з
обмеженими можливостями
Підготувати доповідну записку
про стан і підготовку цивільного
захисту (цивільної оборони) у
професійно-технічних навчальних
закладах м. Києва за 2011-2012
навчальний рік
Перевірити забезпечення дітейсиріт пільгами згідно діючого
законодавства

4.

5.

6.

7.

8.

05.11.2012
12.11.2012
19.11.2012
26.11.2012
07.11.2012
до 30.11.2012

Кучинський М.С.

Кучинський М.С.,
Мірошниченко К.Б.
Кучинський М.С.,
Малєвська О.Ю.

протягом місяця

Кучинський М.С.,
Мусієнко Т.П.,
Зозуля В.П.,
Авраменко О.О.

19.11.2012 –
10.12.2012

Мусієнко Т.П.,
Бойко Л.Л.,
Войчук С.М.
Мусієнко Т.П.,
Мариняко Г.М.,
Гаврилюк В.І.
Совінська Р.М.,
Слободницький О.С.,
Вовченко Г.М.
директори ПТНЗ

15.10.2012 –
05.11.2012
протягом місяця

до 05.11.2012

Совінська Р.М.,
Дзема М.О.,
Слободницький О.С.,
Керівники ПТНЗ
10. Організація
участі
учнів- листопад-грудень
Бондарева О.М.
переможців училищних (І етап)
2012
олімпіад в міських предметних
9.

листопад 2012

Буйновський В.В.,
директори ПТНЗ
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олімпіадах
предметів

із

загальноосвітніх

МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

11. Підготувати та провести міські
методичні секції педагогічних
працівників ПТНЗ:
- основ технічної механіки,
основ електротехніки, фізики,
математики на базі ДНЗ
«Міжрегіональне
вище
професійне
училище
автомобільного транспорту та
будівельної механізації»
- викладачів інформатики та
інформаційних технологій на
базі Вищого професійного
училища № 33 м. Києва
- енергетичних, радіотехнічних
професій
і
професій
радіоелектроніки та зв’язку на
базі Вищого професійного
училища № 25 м. Києва
- викладачів
словесності
(української
мови
та
літератури,
зарубіжної
літератури) на базі ДНЗ
«Київський
професійний
електромеханічний ліцей»
- професій легкої, поліграфічної
промисловості, торгівлі та
сфери
послуг
на
базі
Київського
вищого
професійного
училища
швейного та перукарського
мистецтва
- деревообробних професій на
базі
Київського
вищого
професійного
училища
будівництва і архітектури
- інформаційно-комунікативних
мереж (секретар керівника,
оператор
комп’ютерного
набору,
касир-контролер,
обліковець, адміністратор) на
базі Київського професійного
ліцею «Політехнік»

Бондарева О.М.,
Коваленко В.М.

08.11.2012

Дзівалтовська Ю.А.,
Наконечний П.С.

13.11.2012

Ткаченко С.В.
Алексенко Г.В.

14.11.2012

Бондарева О.М.,
Колихан А.П.

15.11.2012

Гармаш Л.М.,
Горбатюк Н.А.

16.11.2012

Аврамчук А.А.,
Качаловський П.І.

22.11.2012

Дзівалтовська Ю.А.,
Войчук С.М.
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07.11.2012

12.

13.

14.

15.

16.

- керівників
та
викладачів
фізичного виховання на базі
Київського
вищого
професійного поліграфічного
училища
Надання методичної допомоги
викладачам предмету «Захист
Вітчизни»
щодо
організації
змагань з вогневої підготовки
учнів ПТНЗ
Підготувати
та
провести
олімпіади
з
базових
загальноосвітніх дисциплін:
- української мови та літератури
на базі Київського вищого
професійного
училища
технологій та дизайну одягу
- світової літератури на базі
Київського
професійного
ліцею «Авіант»
- математики
на
базі
Київського
професійного
будівельного ліцею
- фізики
на
базі
ДНЗ
«Київського
професійного
електромеханічного ліцею»
- хімії на базі Київського
вищого професійного училища
залізничного транспорту
Організувати та провести міський
конкурс
професійної
майстерності серед педагогічних
працівників,
що здійснюють
підготовку
з
професії
«Електрозварник»
Завершити
міський
оглядконкурс навчальних майстерень з
професії «Слюсар з ремонту
автомобілів»
Організувати
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників та керівного складу
ПТНЗ на курсах:
- при Київському університеті
імені Бориса Грінченка для

28.11.2012

Буйновський В.В.,
Плетньова Е.П.,
Велічко В.П.

листопад 2012

Буйновський В.В.,
директори ПТНЗ

01.11.2012 р.

Бондарева О.М.,
Добровольська С.М.

08.11.2012 р.

Бондарева О.М.,
Решетник Г.Т.

15.11.2012 р.

Бондарева О.М.,
Іванець М.Д.

22.11.2012 р.

Бондарева О.М.,
Колихан А.П.

29.11.2012 р.

Бондарева О.М.,
Мельник О.С.

листопад-грудень
2012

Шніп С.Й.,
Коваленко В.М.

листопад 2012

Шніп С.Й.,
директори ПТНЗ
Мірошниченко К.Б.,
директори ПТНЗ

згідно плану –
графіку
45

Бондарева О.М.,
Желавська Л.В.

викладачів загальноосвітніх
дисциплін,
професійно
теоретичної
підготовки,
майстрів
виробничого
навчання
(психологопедагогічна підготовка) та на
базі НМК ПТО і професійнотехнічних навчальних закладів
м.
Києва
за
галузевим
спрямуванням
(професійнопрактична підготовка);
- при Центральному інституті
післядипломної педагогічної
освіти Національної Академії
педагогічних наук України
для керівного складу ПТНЗ
17. Провести семінар-практикум для
керівників гуртків декоративноприкладного та образотворчого
мистецтва

згідно плану –
графіку

Желавська Л.В.

згідно плану –
графіку

Желавська Л.В.

листопад 2012

Слободницький О.С.,
Совінська Р.М.,
Герб О.О.

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ

18. Провести відкритий семінарпрактикум
для
керівників
вокальних гуртків на базі Вищого
комерційного
училища
Київського
національного
торговельно-економічного
університету
19. Провести
семінар-практикум
технічної творчості на базі
Відокремленого
структурного
підрозділу
Національного
педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова
"Вище
професійне училище"
20. Провести семінар-практикум для
керівників танцювальних гуртків
21. Організація
та
проведення
заходів у навчальних закладах до
Всесвітнього дня студента
22. Підвести підсумки училищних
конкурсів «Алло, ми шукаємо
таланти!»

листопад 2012

Герб О.О.,
Кришемінська Л.Д.

листопад 2012

Герб О.О.,
Бахтін М.І.

листопад 2012

Герб О.О.

17.11.2012

Слободницький О.С.,
Совінська Р.М.,
Вовченко Г.М.
директори ПТНЗ
Герб О.О.

листопад 2012
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