
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №27  

м. Куп’янськ Харківської області 
 

НАКАЗ 
 

м. Куп’янськ 
03.04. 2017            № 159 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за березень 2017 року 
 

 Педагогічний колектив ВПУ № 27 у березні місяці працював за планом 

роботи училища: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради: 

- творча взаємодія викладача й учнів у реалізації позитивного 

ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках 

хімії та біології; 

- майстерність класного керівника, його творча ініціатива, 

вдосконалення форм і методів роботи з учнями. 

1.2. Засідання методичного кабінету та школи передового досвіду:  

- творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються. 

1.3. Засідання школи молодого спеціаліста: 

- нестандартний урок-ефективний спосіб навчання (викладач 

Нечволод Н.А.); 

- педагогічний підхід майстра в/н до формування колективу групи 

(майстер в/н Токар І.М.). 

1.4. Засідання методичної ради: 

- стан організації профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл міста 

і району; 

- про забезпечення належної підготовки учнів до ЗНО та ДПА; 

- про результати участі учнів училища у Всеукраїнських 

конкурсах, обласних олімпіадах з базових дисциплін і конкурсах фахової 

майстерності; 

- підготовка до аукціону педагогічних ідей 

1.5. Інструктивно-методичну нараду з питань: 

- вимоги до проведення ДПА; 

- вимоги до оформлення паспорту КМЗ предмета; 

- систематизація дидактичних матеріалів в кабінеті; 

- проведення батьківських зборів учнів випускних груп; 

стан організації роботи щодо підготовки учнів до ЗНО-2016;  



1.6. Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- стан роботи ПТНЗ з питань протидії наркоманії, токсикоманії, 

незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин; 

-  робота батьківського лекторію з питань профілактики 

злочинності і правопорушень, запобіганню дитячій бездоглядності; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.7. Нараду педагогічних працівників. 

1.8. Засідання методичних комісій. 

1.9. Тематичний тиждень з української мови та літератури. 

1.10. Першість училища з волейболу. 

1.11. Заходи, присвячені року Японії в Україні. 

1.12. Тренінг у гуртожитку на тему «Сімейні цінності» (практичний 

психолог Шевченко С.А.). 

1.13. Зустріч з представниками УІПА щодо вступу випускників 

училища до ВНЗ. 

1.14. Святкові концерти до 8 Березні в актовій залі училища та в 

гуртожитку. 

1.15. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.16. Святкові концерти до Дня сміху в актовій залі училища та в 

гуртожитку. 

1.17. Заняття університету правових знань: 

- підсумки обласного огляду художньої самодіяльності (заступник 

директора з навчально-виховної роботи Іванова Л.М.); 

- тематична лінійка на тему «Сім’я – храм душі людської» 

(практичний психолог Шевченко С.А.); 

- нагородження за спортивні досягнення (викладачі фізичної 

культури Писарєв В.В. та Загоруйко В.М.); 

- лекція «Профілактика інфекційних захворювань (медичний 

працівник Клімьонова Н.В.); 

- малий відеозал «Профілактика попередження суїциду серед 

молоді» (практичний психолог Шевченко С.А.); 

- процедура проходження ЗНО-2017 учнями (заступник директора 

з навчальної роботи Корякіна О.М.); 

- профорієнтаційна робота учнями за місцем проживання 

(заступник директора з навчально-виховної роботи Іванова Л.М.). 

1.18. Атестацію інженерно-педагогічних працівників атестаційною 

комісією I рівня. 

1.19. I етап профорієнтаційної роботи. 

1.20. Реєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО-2017». 

2. Прийнято участь: 

-  у міських змаганнях з баскетболу (I загальнокомандне місце 

серед юнаків, I загальнокомандне місце серед дівчат); 

-  в обласному огляді-конкурсі з охорони праці; 

-  в обласній олімпіаді з охорони праці. 

3. Ведеться робота щодо: 



-  підготовка до атестації інженерно-педагогічних працівників 

атестаційною комісією III рівня при Департаменті науки і освіти Харківської 

облдержадміністрації; 

- участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів зі 

спецпредметів;  

- участі в обласних олімпіадах професійно-теоретичної підготовки 

та конкурсах фахової майстерності; 

-  підготовки та проведення Дня відкритих дверей. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом техніки безпеки, промислової санітарії в гуртожитку, 

огляд кабінетів і майстерень на готовність до навчального року. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю училища, графіки 

роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за березень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у березні 2017 

року задовільною. 

 

 

 

 Директор        В.А. Кравцов 

 

 

 

 

 


