ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
НАКАЗ
02.01. 2018

м. Куп’янськ

№ 02

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за грудень 2017 року
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у грудні місяці працював за планом роботи центру:
1.
Проведено:
1.1. Засідання педагогічної ради:
формування та розвиток творчих здібностей учнів при підготовці
кваліфікованих робітників з професії «Перукар. (Перукар-модельєр).
Манікюрник»;
створення цілісної системи фізичного виховання в училищі;
допуск до ДПА (група Ес-25).
1.2. Засідання методичної ради:
про хід атестації педагогічних працівників;
про підготовку до проведення педагогічних читань;
підготовка до III етапу Всеукраїнських олімпіад;
підготовка методичних та дидактичних матеріалів на обласну
виставку-огляд;
огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної
літератури.
1.3. Засідання школи передового досвіду:
співпраця майстра виробничого навчання з батьками у питаннях
навчання та виховання (майстер в/н Бойко М. А.)
впровадження методу тестування на уроках виробничого навчання з
професії «Верстатник широкого профілю» (майстер в/н Лежнюк Г. В.).
1.4. Засідання школи молодого спеціаліста:
організація та проведення предметних тижнів (викладач
Шариш Н. В.);
нетрадиційні форми організації навчання (майстер в/н
Лежнюк Г. В.);
ознайомлення молодих спеціалістів з фаховою періодикою
(завідувач бібліотеки Хаустова Л. Ю.).
1.5. Засідання методичного кабінету:
розвиток творчої особистості на уроках виробничого навчання з
професії «Перукар» (майстер в/н Артеменко Л. С.);

практикум з синтаксису української мови: пунктограми у простому
і складному реченні» (з досвіду роботи по узагальненню матеріалу (викладач
Костюк Т. І.);
особливості формування хронологічної компетентності на уроках
історії (викладач Нечволод Н. А.).
1.6. Інструктивно-методичні наради:
планування роботи на зимові канікули;
аналіз відповідності паспортів КМЗ предметів вимогам НМЦ ПТО
у Харківській області;
стан дипломного проектування груп зимового випуску;
стан підготовки звітної документації керівника групи;
методичні рекомендації по підготовці матеріалів до засідання Ради
профілактики правопорушень.
1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень:
стан роботи у ПТНЗ щодо правової освіти учнівської молоді;
звіти наставників про роботу з учнями на I семестр 2017/2018 н. р.;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.8. Засідання методичних комісій.
1.9. Заходи, присвячені Року Японії в Україні.
1.10. Акцію до Дня людей з інвалідністю «Від серця до серця».
1.11. Виховний захід у гуртожитку та в училищі до дня Святого
Миколая.
1.12. Новорічне свято у гуртожитку.
1.13. Новорічний концерт в училищі.
1.14. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.15. Конкурс новорічних стіннівок та композицій.
1.16. Конкурс стіннівок «Чума XXI ст.».
1.17. Привітання волонтерами мешканців селища з Новим Роком.
1.18. Відкритий урок з фізики «Трансформатор. Виробництво, передача
та використання енергії електричного стуму» (Зеленкова Т. Г.), з професії
«Манікюрник» на тему «Відпрацювання прийомів володіння манікюрним
інструментом» (Шевченко Л. В.).
1.19. Заняття університету правових знань:
інформаційно-роз’яснювальна робота «Пробне ЗНО-2018» та
«Особливості ЗНО-2018».
1.20. Відкриту виховну годину до Дня вшанування учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС (Зіньковський В. В.).
1.21. Заходи до Дня Збройних Сил України.
1.22. Відкритий виховний захід «Людської пам’яті мости»
(Хаустова Л. В.).
1.23. Першість училища з баскетболу.
1.24. Училищний огляд художньої самодіяльності серед груп I курсу за
темою: «Любити серцем, розуміючи красу!».
2. Прийнято участь:

III етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика.
II етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
у міських змаганнях з баскетболу;
у міській волонтерській благодійній акції «Не будь байдужим»;
у Всеукраїнській акції «Оберіг для захисника України»;
у міській акції «Молодь проти насильства»;
у міському форумі волонтерів.
3.
Ведеться робота щодо:
атестації педагогічних працівників;
обласного огляду художньої самодіяльності;
участі в обласних етапах олімпіад;
участі у фінальних етапах мовних конкурсів;
участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів;
участі у обласному конкурсі з професій: «Перукар», «Кондитер»;
участі в обласному етапі олімпіади з охорони праці.
4.
Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий
контроль за станом охорони праці, 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 грудні 2017 року
задовільною.
В. о. директора
Заступник директора з НВР

В. В. Ткаченко

