
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.06. 2018                                        м. Куп’янськ                                 № 321 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за травень 2018 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної 

освіти»  у травні місяці працював за планом роботи навчального закладу: 

  Проведено: 

 1.1. Засідання педагогічної ради з питань: 

  -  реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Електрозварник ручної зварювання»; 

  -  майстер-клас з організації профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл 

міста і району та аналіз виконання алгоритму дій педагогічних працівників. 

 1.2. Засідання школи передового досвіду: 

 -  упровадження інноваційних технологій як засобу підвищення якості 

навчання учнів на уроках фізики (Зеленкова Т. Г.); 

 -  позаурочна робота майстра виробничого навчання (Кошелева Г. Г.); 

 -  застосування засобів наочності на уроках спецтехнології з професії 

«Слюсар з ремонту автомобілів» (Кривулін В. М.). 

 1.3. Засідання школи молодого спеціаліста: 

 - особливості проведення етапів уроку засвоєння нових знань (Чиркіна 

В. О.);  

 - вивчення родини учня (Грибовода Н. І.); 

 - ознайомлення молодих спеціалістів з фаховою періодикою (Хаустова 

Л. Ю.). 

 1.4. Засідання методичного кабінету: 

 - співпраця з батьками, як засіб покращення навчальних здібностей учнів 

(майстер в/н Кручина Л. П.); 

 - формування ІКТ-компетентності для реалізації творчого потенціалу 

учнів на уроках інформатики (викладач Ковальова Я. А.); 

 - моніторинг якості знань учнів з виробничого навчання та шляхи її 

покращення (майстер в/н Лежнюк Г. В.); 

 - структура та зміст методичних розробок уроків теоретичного навчання 

(викладач Двурічанська В. Ю.). 

 1.5. Інструктивно-методичну нараду 

 1.6. Засідання ради з профілактики правопорушень:  

 - стан виконання комплексної програми профілактики правопорушень у 

Харківській області у 2017/2018 н. р.; 

 - звіти наставників про роботу у другому семестрі 2017/2018 н. р. 

 - обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

 1.7.  Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної діяльності. 



 1.8. Засідання методичних комісій. 

 1.9.  Тематичний тиждень з історії «День пам’яті та примирення». 

1.10. Масовий флешмоб «Повертайся живим». 

1.11. Заходи до Міжнародного дня сім’ї. 

 1.12. Виховний захід в гуртожитку до Дня пам’яті і примирення. 

1.13. «Аукціон педагогічних ідей». 

1.14. Виховний захід в гуртожитку до Дня матері «Мамо рідна, хай 

святиться ім’я твоє». 

1.15. Тиждень безпеки дорожнього руху. 

1.16. Заняття університету правових знань: 

-  порядок проходження учнями випускних груп ДПА у формі ЗНО з 

української мови. 

1.17 Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.18. Спортивне свято до Дня захисту дітей. Олімпійський день.  

1.19. Загальні збори для батьків учнів випускних груп 

 2. Прийнято участь у : 

 - урочистому мітингу біля Стели Слави; 

 - у мітингу біля пам’ятника афганцям; 

 - Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з англійської мови; 

 - міжнародній інтернет-олімпіаді з англійської мови «Весна-2018» 

проекту «Всеосвіта»; 

 - IX Рекреаційних іграх “У волі – сила!”; 

 - проведенні ЗНО-18 з української мови та літератури; 

 - міському форумі волонтерів. 

 3. Ведеться робота щодо: 

  - підготовки до випускного вечору; 

  - підготовки плану роботи навчального закладу на 2018/2019 н. р.; 

  - підготовки до захисту Державних кваліфікаційних робіт. 

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 навчального закладу, графіки 

роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за травень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у травні 2018 року 

задовільною. 
 

 

 В. о. директора         

 Заступник директора  

          з навчально-виробничої роботи     В. В. Ткаченко 
 


