
 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.03. 2018                                     м. Куп’янськ                                    № 120 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за лютий 2018 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у лютому місяці працював за планом роботи центру: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання методичного кабінету:  

- «Використання методу тестування на уроках виробничого навчання 

(Оковита С. І.); 

-  «Використання ІКТ для підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників із професії «Кухар» (Чірікова С. Г.); 

- «Формування професійної майстерності учнів на уроках 

виробничого навчання та виробничої практики з професії «Продавець 

продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів» (Цегельник А. Г.). 

1.2. Засідання школи молодого спеціаліста: 

- «Педагогічні технології навчання» (викладач Багно В. О.);  

- «Самоосвіта майстра виробничого навчання» (майстер в/н 

Цегельник А. Г.). 

1.3.  Інструктивно-методичну нараду з питань: 

- стан підготовки до обласних олімпіад із загальноосвітніх предметів 

та мовних конкурсів; 

- стан організації роботи щодо участі учнів у ЗНО-18; 

- організація проведення щорічного обласного огляду художньої 

самодіяльності; 

- про організацію та проведення щорічної виставки  технічної 

творчості; 

- вимоги щодо проведення поетапної атестації; 

- вимоги до проведення ДКА.  

1.4.  Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- підсумки спільної роботи ПТНЗ у 2017 році зі ССД, ВКМСД, 

громадськими організаціями з питань попередження правопорушень і 

злочинності, запобігання дитячої бездоглядності; 

- заслуховування батьків учнів, які стоять на внутрішньому обліку; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.5.  Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності. 



1.6. Засідання методичних комісій. 

1.7.  Реєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО-2018». 

1.8.  Волонтерська акція групи перукарів Пм-11 для дітей інтернату. 

1.9.  Години вшанування пам’яті молодих борців за волю, полеглих під 

залізничною станцією Крути. 

1.10.  Обласний огляд художньої самодіяльності на тему: «Любити 

серцем, розуміючи красу!» 

1.11.  Обласну виставку технічної та декоративно-прикладної творчості. 

1.12.  Святкові заходи до Дня закоханих. 

1.13.  Музичний вечір у гуртожитку «День святого Валентина». 

1.14.  Волонтерська акція до Дня Святого Валентина: привітання жителів 

селища.   

1.15.  Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.16. Виставка, присвячена подвигу учасників Революції Гідності 2013-

2014 рр. 

1.17. Виставку-конкурс малюнку за тематикою охорони праці та 

промислової безпеки. 

1.18. Заняття університету правових знань: 

- «Пробне ЗНО-2018»; 

- «ЗНО-2018». 

1.19  Першість училища з волейболу серед дівчат. 

1.20. Відкритий виховний захід, присвячений 75-й річниці з дня 

визволення Куп’янська від німецько-фашистських загарбників. 

2.  Прийнято участь: 

- в обласному огляді-конкурсі методичних та дидактичних матеріалів 

з фізики, художньої культури, інформатики, біології; 

- в обласних етапах олімпіад із загальноосвітніх предметів; 

- в обласних семінарах, вебінарах для педагогічних працівників; 

- у фінальному етапі XVIII Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика; 

- у акції «Валентинка для воїнів АТО»; 

- міських змаганнях з настільного тенісу (II загальнокомандне місце); 

- у III міській науковій конференції школярів «Відкриття»; 

- у міському святі Масляної. 

3.  Ведеться робота щодо: 

- участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів зі 

спецпредметів;  

- участі в обласних олімпіадах професійно-теоретичної підготовки та 

конкурсах фахової майстерності; 

- атестації педагогічних працівників. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом техніки безпеки, промислової санітарії в гуртожитку, огляд 

кабінетів і майстерень. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 



6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за лютий виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у лютому 2018 року 

задовільною. 

  

 

 Директор        В. А. Кравцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


