
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 27  

м. Куп’янськ Харківської області 
 

НАКАЗ 
м. Куп’янськ 

03.10.2017            № 453 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за вересень 2017 року 

 

 Педагогічний колектив ВПУ № 27 у вересні місяці працював за планом 

роботи училища: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради: 

- моніторинг досягнень та реалізації програми розвитку 

училища за 2016/2017 н. р.; 

- визначення орієнтирів щодо планування роботи 

педагогічного колективу та роботи педагогічної ради на 2017/2018 н. р. 

1.2. Засідання школи передового досвіду: 

- шляхи впровадження модернізації навчального процесу 

(викладач Волкодав В. І.); 

- розвиток професійних інтересів учнів училища (майстер в/н 

Цегельник А. Г.).  

1.3. Засідання методичного кабінету: 

- самооцінка діяльності викладача та її наслідки на уроках 

біології і хімії (викладач Волкодав В. І.); 

- самостійна робота як засіб активізації пізнавальної 

діяльності учнів (викладач Шариш Н. В.). 

1.4. Засідання школи молодого спеціаліста: 

- ознайомлення молодих спеціалістів з правилами 

внутрішнього розпорядку (Шариш Н. В.); 

- ознайомлення молодих спеціалістів з роботою школи 

молодого спеціаліста (Шариш Н. В.); 

- контроль за складанням планів індивідуальної роботи разом 

із наставниками. 

1.5. Інструктивно-методичні наради: 

- інструктаж щодо чергування викладачів, санітарного стану 

кабінетів; 

- інструктаж щодо ведення журналів теоретичного навчання; 

- вимоги до звітно-плануючої документації керівників групи; 



- інструктаж щодо чергування класних керівників у 

гуртожитку; 

- організація роботи щодо контролю відвідування учнями 

занять 

1.6. Вхідне діагностування з базових загальноосвітніх предметів. 

1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- підсумки роботи Штабу профілактики правопорушень за 

2016/2017 н. р.; 

- затвердження плану роботи Штабу профілактики 

правопорушень на 2017/2018 н. р.; 

- результати роботи щодо оновлення списків облікових 

категорій та оновлення відповідної документації; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.8. Урочисту лінійку до Дня знань. 

1.9. Перший святковий урок «Європа – це наш цивілізований вибір»;  

1.10. Спартакіаду до Всесвітнього дня фізкультурника серед учнів I 

курсу. 

1.11. Виставку квітів «Барви рідного краю». 

1.12. Вечір знайомств у гуртожитку для учнів I курсу «Давайте,  з вами 

познайомимося». 

1.13. Анкетування учнів I курсу, що мешкають у гуртожитку. 

1.14. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.15. Діагностична робота соціально-психологічної служби у 

гуртожитку щодо вивчення контингенту учнів I курсу. 

1.16. Святковий концерт до Дня працівників освіти. 

1.17. Заняття університету правових знань: 

 - зустріч з директором училища; 

 - організація навчального процесу (заступник директора з НР 

Корякіна О. М.); 

 - організація виховного процесу (заступник директора з 

НВихР Іванова Л. М.); 

- ознайомлення учнів I курсу із Статутом училища, 

правилами внутрішнього розпорядку, з членством у профспілці (соціальний 

педагог Рудневська А. П.); 

- підведення підсумків спартакіади учнів I курсу, вручення 

нагороджень та подарунків; 

- кіно екскурс  «Невичерпне джерело минулого», присвячена 

В. І. Кошелеву (представники ПК ім. В. І. Кошелева); 

- правила гігієни та санітарії для учнів (медична сестра 

Клімьонова Н. В.); 

- «Азбука культури поведінки» (соціальний педагог 

Рудневська А. П.); 

- «Наші юні обдарування» (керівник гуртка             

Прокопенко О. С.); 

- нагородження учасників міських змагань з волейболу. 



1.18. Засідання методичних комісій. 

1.19. Першість училища з футболу. 

2. Оформлено, перевірено, скориговано і затверджено плани 

роботи: 

- поурочно-тематичні плани; 

- роботи предметних кабінетів; 

- роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості; 

- індивідуальної методичної роботи; 

- роботи методичних комісій; 

- гурткової роботи. 

3. Розпочата підготовка: 

- до атестації педагогічних працівників; 

- до групового огляду художньої самодіяльності: 

- до засідання педагогічної ради. 

4. Прийнято участь: 

- у заходах до Дня селища; 

- змаганні з паркового волейболу (команда дівчат III місце, 

команда хлопців II місце); 

- змаганні з волейболу серед збірник команд педагогічних 

працівників «Teachers battle» (III місце). 

5. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьох ступеневий 

контроль за станом технічних вимого безпеки праці, промислової санітарії в 

гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень на готовність до навчального року. 

6.  Складено графік внутрішнього контролю училища, графіки 

роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у вересні 2017 року 

задовільною. 

 

Директор        В. А. Кравцов 

 

 

 
 


