
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.01.2018                                      м. Куп’янськ                                  № 03 

 

Про підсумки роботи педагогічного 

колективу за І семестр 2017/2018 н. р. 

 

Педагогічний колектив  ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у І семестрі працював за планом роботи центру на 

2017/2018 н. р. і під керівництвом адміністрації центру домігся вагомих успіхів: 

 І місце - у III етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика серед учнів III курсу посіла Пархоменко Анна;  

 I місце - у III етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика серед учнів II курсу посіла Григорова Марина;  

 ІI місце у II етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів III курсу 

посіла Пархоменко Анна; 

 ІI місце у II етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів II курсу 

посіла Григорова Марина; 

 І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з легкої 

атлетики; 

 І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з шашок; 

 І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з баскетболу 

(хлопці та дівчата); 

 ІI місце у міських змаганнях з футболу; 

 ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з пляжного 

волейболу (хлопці та дівчата); 

 ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з шахів. 

План випуску учнів і план набору виконано на 100%. 

Протягом I семестру 2017/2018 навчального року проведено: 

- урочисту лінійку до Дня знань; 

- перший святковий урок «Європа – це наш цивілізований вибір»;  

- спартакіаду до Дня фізкультурника серед учнів I курсу; 

- виставку квітів «Барви рідного краю»; 

- вечір знайомств у гуртожитку для учнів I курсу; 

- екскурсію для учнів I курсу до музею училища; 

- святкові дискотеки у гуртожитку; 

- першість училища з футболу; 

- святковий концерт до Дня працівників освіти; 



- I етап Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх та 

загальнотехнічних дисциплін; 

- конкурси з фахової майстерності; 

- огляд художньої самодіяльності серед груп I-V курсів за темою: 

«Любити серцем, розуміючи красу!»; 

- першість центру з шашок, шахів; 

- I етап XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 

Яцика; 

- I етап VIII Міжнародний мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- Першість центру з настільного тенісу; 

- відкриті виховні години: «Охота на роботу» (викладач 

Мірошніченко О. С.), «Японія –  така далека, така близька» (майстер в/н 

Шевченко Л. В.), до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС (Зіньковський В. В.), «Людської пам’яті мости»    

(Хаустова Л. В.) ; 

- відкриті уроки: з фізики «Трансформатор. Виробництво, передача 

та використання енергії електричного струму» (Зеленкова Т. Г.), з професії 

«Манікюрник» на тему «Відпрацювання прийомів володіння манікюрним 

інструментом» (Шевченко Л. В.); 

- заходи, присвячені Року Японії в Україні; 

- акції до дня людей з інвалідністю «Від серця до серця»; 

- святкові заходи у гуртожитку; 

- заняття УПЗ за різними напрямками; 

- святкові заходи до Дня Святого Миколая; 

- новорічне свято у гуртожитку; 

- новорічний концерт; 

- конкурс стіннівок різної тематики; 

- виставку новорічних газет; 

- виставку новорічних композицій; 

- вхідне діагностування учнів І курсу; 

- проміжну атестацію учнів І-V курсів за вересень-жовтень; 

- день пам’яті жертв Голодомору; 

- заходи до Дня Збройних Сил України; 

- волонтерський заходи  училищного та міського рівнів; 

- інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо особливостей ЗНО-

2018; 

- вечір спогадів «Україна – наш спільний дім», присвячений подіям 

революції Гідності. 

А також прийняли участь у: 

- у III етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика; 

- у II етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- 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); 

- 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; 

- міських змаганнях з шахів та шашок; 

- V Всеукраїнському фестивалі творчості людей з інвалідністю «Повір 

у себе, і в тебе повірять інші»; 

- написанні XVII Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності 

«Наші пісні»; 

- 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. 

За І семестр 2017/2018 н. р. успішність становить: 

- із загальноосвітніх предметів – 99,2%; 

- із спеціальних предметів – 99,2%; 

- з виробничого навчання – 99,3%. 

Якість знань – 22,5%. 

Відмінників – 13 учнів. 

Хорошистів – 112 учня. 

Пропущено навчальних занять – 45349 год., що на 1 учня становить 74 

год. 

Прогулів – 2465год. (Вишняков М. – гр. Тс-23; Волобуєва О.– гр. Пр-21; 

Бацман Є. – гр. Тр-57С; Лангрант Р., Собенко І., Ломачинський М., Ситник В., 

Ліфенцев А., Живолуп Г., Гофарт А. – гр. Шлм-21; Григор’єв О., Жупан А., 

Побірохін Є. – гр. Ст-33; Чередник Ю. – гр. Пк-21; Липовий М., Пуль Я. – гр. 

Тр-58С; Глинянов М. – гр. Тр-59С; Близнюк К., Коваленко А., Глоба Л., Шапка 

І. – гр. Шлм-11; Івашура К., Аненкова А. – гр. Пм-12; Черевань І. – гр. Тр-60С; 

Гелунов Г., Раззуваєв А. – гр. Ес-26), прогулів на 1 учня – 4 год. 

Найвищий рівень якості знань в групах, %: 

Тс-23   85%    Пкт-5   41% 

Ес-26   47%     Пмт-10  58% 

 Ес-25   63%     Пк-20  69% 

Низький рівень якості знань у групах, %: 

Тв-46   0%     Ас-16   8% 

Тр-57С  4%    Шлм-21  10% 

Ас-17   4%    Ст-34   6% 

Тр-59С  0%    Шлм-11  5% 

Ст-35   7%    Пк-22  4% 

Тр-60С  0%    Пр-22  4% 

На високому науково-методичному рівні, з впровадженням передових 

педагогічних технологій проводили уроки теоретичного навчання викладачі: 

Чиркіна В. О., Костюк Т. І., Нечволод Н. А., Абашник Л. А., Волкодав В.І.,           



Мірошніченко О. С., Шариш Н. В., Зіньковський В. В., Кривулін В. М.,  

Рибалка Н. Г. 

На високому науково-методичному рівні уроки виробничого навчання в 

майстернях та на підприємстві проводять майстри виробничого навчання: 

Андросова О. В., Кошелева Г. Г., Удовік І. В., Чірікова С. Г., Шевченко Л. В., 

Грибовода Н. І., Чіріков О. М., Токар І. М., Цегельник А. Г., Лопатіна В. Г., 

Лежнюк Г. В., Оковита С. І., Фінько В. Л., Дворецький П. М. 

План роботи за І семестр 2017/2018 навчального року виконано. 

На підставі вищезазначеного  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За результатами роботи у І семестрі 2017/2018 н. р. вважати роботу 

педагогічного колективу задовільною. 

2. Відзначити високий рівень викладання предметів, впровадження 

передових педагогічних технологій в навчальний процес, активну участь в 

методичній роботі викладачів: Чиркіної В. О., Костюк Т. І., Абашник Л. А., 

Мірошніченко О. С., Волкодав В. І., Шариш Н. В., Зіньковського В. В., 

Кривуліна В. М., Рибалки Н. Г. 

3. Відзначити високий рівень проведення уроків виробничого 

навчання, впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес 

майстрів виробничого навчання: Андросової О. В., Кошелевої Г. Г.,          

Удовік І. В., Чірікової С. Г., Шевченко Л. В., Грибоводи Н. І., Чірікова О. М., 

Токар І. М., Цегельник А. Г., Лопатіної В. Г., Лежнюк Г. В., Оковитої С. І., 

Фінько В. Л., Дворецького П. М. 

4. Підвищити рівень якості знань учнів в групах:  

Ст-34 (класний керівник Ковальова Я. А., майстер в/н Лежнюк Г. В.);  

Ас-17 (класний керівник   Волкодав В. І., майстер в/н Чіріков О. М.); 

Шлм-21 (класний керівник Ківшар Ю. О, майстер в/н Потапенко Т. В.);  

Ст-35 (класний керівник Зіньковський В.В., майстер в/н Коваленко В.М.);  

Тв-46 (класний керівник Кривулін В. М., майстер в/н Казачков С. О.);  

Тр-57С (класний керівник Чернушенко О. Г., майстер в/н Шарбург В. В.);  

Тр-60С (класний керівник Ткачук О. І., майстер в/н Дворецький П. М.);  

Ас-16 (класний керівник Костюк Т. І., майстер в/н Лукашов О. В.);  

Шлм-11 (класний керівник Загоруйко В. М., майстер в/н Махова Н. І.); 

Пк-22 (класний керівник Полякова Я. В., майстри в/н Чірікова С. Г., 

Кошелева О. В.);  

Пр-22 (класний керівник Нечволод Н. А., майстер в/н Лопатіна В. Г.). 

 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників 

директора з навчальної роботи Корякіну О. М. та з навчально-виробничої 

роботи Ткаченка В. В. 

 
  

 В. о. директора    

 Заступник директора з НВР     В. В. Ткаченко 


