ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
НАКАЗ
01.12. 2017

м. Куп’янськ

№ 596

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за листопад 2017 року
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у листопаді місяці працював за планом роботи училища:
1.
Проведено:
1.1. Засідання школи передового досвіду:
розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови
(Абашник Л. А. );
розвиток пізнавальної активності майбутніх кухарівкондитерів засобами наочності (Чірікова С. Г.);
умови творчого розвитку учнів у процесі підготовка
кваліфікованих робітників з професії «Продавець продовольчих товарів.
Продавець непродовольчих товарів» (Лопатіна В. Г.);
бінарні уроки як метод підвищення рівня знань учнів
(Зіньковський В. В.);
використання інтерактивних засобів навчання у процесі
професійно-практичної підготовки (Чіріков О. М.).
1.2. Засідання методичного кабінету:
формування позитивної мотивації в учнів до навчальнопізнавальної діяльності на уроках математики (Мірошніченко О. С.);
застосування сучасних технологій на уроках виробничого
навчання з професії «Верстатник широкого профілю» (Коваленко В. М.);
організація виробничої практики перукарів і співпраця з
роботодавцями на виробництві (Шевченко Л. В.).
1.3. Засідання школи молодого спеціаліста:
виховання культури створення позитивного настрою в групі
(Шевченко Л. В.);
шляхи використання нетрадиційних форм навчання
(Мірошніченко О. С.).
1.4. Інструктивно-методичні наради:
методичні рекомендації щодо обстеження умов проживання
учнів та складанню акту обстеження;
стан підготовки дидактичних матеріалів на обласну виставкуогляд;

організація підготовки до обласних олімпіад з предметів ЗОП,
мовних конкурсів;
організація та проведення загально училищних олімпіад з
предметів професійно-теоретичної підготовки;
вимоги до складання пакетів навчально-програмної
документації викладачів ПТП;
організація,
планування
та
методика
проведення
профорієнтаційної роботи.
1.5. I етап XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра
Яцика.
1.6. I етап VIII Міжнародний мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень:
стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять
учнями;
аналіз стану профілактичної роботи з попередження злочинності в
ПТНЗ;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.8. Засідання методичних комісій.
1.9. Училищний огляд художньої самодіяльності серед груп II курсів за
темою: «Любити серцем, розуміючи красу!».
1.10. Заходи, присвячені Року Японії в Україні.
1.11. Училищні олімпіади з предметів професійно-теоретичної
підготовки.
1.12. Училищні конкурси фахової майстерності.
1.13. Акцію до Дня людей з інвалідністю «Не будь байдужим».
1.10. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.11. Виховний захід у гуртожитку «Голодомор на Україні».
1.12. Заходи у читальній залі бібліотеки до Дня пам’яті жертв
голодомору та політичних репресій «Людської пам’яті мости».
1.13. Вечір спогадів «Україна – наш спільний дім», присвячений подіям
революції Гідності.
1.14. Першість з баскетболу.
1.15. Заняття університету правових знань:
нагородження переможців спортивних змагань;
малий відео зал «руйнівна сила алкоголю»;
малий відео зал «Цигарка – ворог, зброя проти неї – ваша
воля».
1.16. Інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо особливостей ЗНО2018.
1.17. Нараду педагогічних працівників.
2.
Прийнято участь у:
міській акції «Не будь байдужим»;
міських змаганнях з шахів та шашок;

V Всеукраїнському фестивалі творчості людей з інвалідністю
«Повір у себе, і в тебе повірять інші»;
міській акції «Оберіг для захисника Вітчизни власноруч»;
міському конкурсі «Молода сім’я – 2016»;
написанні XVII Всеукраїнського радіо диктанту національної
єдності «Наші пісні»;
у вебінарах, обласних семінарах.
3.
Ведеться робота щодо:
атестації педагогічних працівників;
обласного огляду художньої самодіяльності;
участі в обласних етапах конкурсів та олімпіад з предметів
загальноосвітньої підготовки;
участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів;
участі у Всеукраїнському конкурсі з професій: «Продавець»;
участі в обласному етапі олімпіади з охорони праці.
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 листопаді 2017
року задовільною.
Директор

В. А. Кравцов

