
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 27  

м. Куп’янськ Харківської області 
 

НАКАЗ 
м. Куп’янськ 

01.11.2017                   № 532 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за жовтень 2017 р. 

 

 Педагогічний колектив ВПУ № 27 у жовтні місяці працював за планом 

роботи училища: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради з питань: 

- педагогічне спілкування на тему «Характеристика прийнятого 

контингенту та шляхи формування колективу навчальної груп»; 

- результати вхідного діагностування з предметів загальноосвітньої 

підготовки для учнів I курсу та вивчення передових освітніх технологій щодо 

ліквідації прогалин у знаннях.   

1.2. Засідання методичної ради: 

- організація роботи з підготовки учнів до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів та конкурсів; 

- організація методичної роботи щодо атестації педпрацівників у 

2017/2018 н. р.; 

- про підготовку до проведення предметних тижнів; 

- самоосвітня діяльність педагогів як засіб зростання педагогічної 

майстерності  

1.3. Засідання методичного кабінету: 

- особливість проведення уроків в/н в майстернях з професії, 

«Електрозварник» (майстер в/н Чіріков О.М.); 

- скрайбінг та інфографіка як сучасні форми візуалізації 

навчального матеріалу (викладач Абашник Л. А); 

- літературний веб-квест як інноваційний метод творчого розвитку 

особистості на уроках зарубіжної літератури (викладач Ткачук О. І.). 

 

  

 

1.4. Засідання школи молодого спеціаліста: 

-  його величність урок (викладач Абашник Л. А.); 

-  як управляти учнівським колективом (майстер в/н Оковита С. І.). 



1.5. Інструктивно-методичні наради: 

-  організація і проведення атестації педагогічних працівників; 

-  організація, проведення училищних олімпіад загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної підготовки, мовних конкурсів;  

-  організація підготовки та проведення щорічного училищного 

огляду художньої самодіяльності; 

-  організація роботи щодо планування роботи з дипломного 

проектування. 

1.6.  I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

1.7.   Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- стан роботи в ПТНЗ щодо виконання заходів з профілактики 

злочинності, формування здорового способу життя, попередження проявів 

жорстокості і насильства серед учнівської молоді; 

- організація право виховної роботи з учнями на 2017/2018 н. р. та 

проведення в закладі освіти Тижня правових знань; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.8. Нараду педагогічних працівників. 

1.9. Засідання методичних комісій. 

1.10.  Відкриті виховні години: 

- «Охота на роботу» (викладач Мірошніченко О. С.); 

- «Японія –  така далека, така близька» (майстер в/н  

Шевченко Л. В.). 

1.11. Училищний огляд художньої самодіяльності серед груп III курсу 

за темою: «Любити серцем, розуміючи красу!» 

1.12.  Заняття університету правових знань: 

- зустріч із військовим комісаром; 

- малий відео зал «Надання першої долікарської допомоги 

некваліфікованими людми». 

1.13. Святковий захід до Дня працівника освіти. 

1.14. Святкові заходи до Дня Захисника України. 

1.15. Першість училища з шашок, шахів. 

1.16. Святковий захід у гуртожитку «Козацькому роду нема переводу». 

1.17. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.18. Заходи, присвячені Року Японії в Україні.  

1.19. Інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо особливостей ЗНО-

2018. 

 2. Прийнято участь: 

- у міських змаганнях з легкої атлетики (I командне місце); 

- у міських змаганнях з футболу (II місце); 

- у I етапі обласного конкурсу кухарів; 

- у вебінарах, обласних семінарах. 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- училищного огляду художньої самодіяльності учнів I – II курсів; 



- організації проведення I етапу та підготовку до III етапу VIII 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

- організації проведення I етапу та підготовку до III етапу XVIII 

Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської молоді 

імені Петра Яцика. 

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. 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у жовтні 2017 року, 

задовільною. 

 

 

Директор       В. А. Кравцов 

 

 

 
 

 


