
 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

03.12. 2018                                       м. Куп’янськ                                  № 654 
 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за листопад 2018 р. 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у жовтні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання школи педагогічного досвіду: 

- розвиток інтелектуальних і практичних умінь учнів на уроках 

фізики (Чернушенко О.Г.); 

- інтелектуальний розвиток учнів на уроках виробничого 

навчання з професії «Кухар. Кондитер»: дидактичні та методичні засоби 

(Дьоміна Л.О.); 

- створення умов для інтелектуального розвитку особистості 

учня на уроках професійно-теоретичної підготовки з професії «Тракторист-

машиніст с/г виробництва» (Водолажський Ю.П.); 

- створення умов для інтелектуального розвитку особистості 

майбутніх кухарів, кондитерів на уроках та позаурочний час (Полякова Я.В.). 

1.2. Засідання школи педагогічної майстерності: 

- засоби формування математичної компетентності учнів на 

уроках виробничого навчання з професії «Кухар. Кондитер» (Фінько В.Л.); 

- формування математичної компетентності на уроках 

виробничого навчання з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва» 

(Казачков С.О.); 

- поняття професійної компетентності (Багно В.О.). 

1.3. Засідання школи педагогів-початківців: 

- взаємовідносини педагога з учнями. Проблема дисципліни на 

уроках (Костюк Т.І.); 

- організація роботи з батьками учнів, індивідуальної роботи з 

учнями (Абашник Л.А.). 

1.4. Інструктивно-методичні наради: 

- ознайомлення педагогів із новими нормативними 

документами щодо організації навчально-виховного процесу; 



- методичні рекомендації щодо підготовки творчого звіту 

педпрацівників за міжатестаційний період. 

1.5. I етап XIX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 

Яцика. 

1.6. I етап IX 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. I етап огляду художньої самодіяльності серед груп II курсу за 

темою: «Творчість об’єднує і надихає!». 

1.10. Засідання творчої групи з організації інноваційної діяльності: 

- створення банку даних про здійснення інноваційної 

діяльності педагогами Центру; 

- майстер-клас для викладачів з використання он-лайн сервісу 

по конструюванню дидактичних вправ; 

  - «Хмарні технології: дидактичні та практичні можливості» - 

методичні рекомендації щодо використання. 

1.11. I етап конкурсів фахової майстерності. 

1.12. Заняття університету правових знань: 

 - малий відео зал «Як впливає Інтернет на людину»; 

 - малий відео зал «Як алкоголь впливає на інтелект 

особистості»; 

 - азбука культури поведінки; 

 - підведення підсумків I етапу огляду художньої самодіяльності 

серед груп III курсу; 

 - запобігання інфекційним захворюванням. 

1.13. Нараду з контрольно-аналітичної діяльності за жовтень. 

1.10. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.11. Свято «Осінні мелодії» у гуртожитку. 

1.12. Предметний тиждень з інформатики та інформаційних технологій. 

1.13. Зустріч з поетом і воїном Олегом Бородаєм «Поетичне відлуння 

окопів». 

1.14. Заходи на тему «Як запобігти насильству в сім’ї?» 

1.15. Майстер-клас зі зварювальних робіт з представниками компанії  

«Дніпро-М». 

1.16. Заходи, присвячені 200-річчю від дня народження П. Куліша. 



1.17. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності за жовтень. 

1.18. Виховний захід, присвячений ідеалам, надіям, рішенням Революції 

Гідності. 

1.19. Товариська зустріч з футболу між командами ДНЗ «Куп’янський 

РЦПО» та ДНЗ «Харківське вище професійне училище № 6». 

1.20. Заходи по відзначенню 150-річчя з дня народження Лесі Українки 

«На світі запалає вогонь моїх пісень». 

1.21. Заходи до 85-ої річниці пам’яті жертв голодомору і політичних 

репресій. 

1.22. Урок виробничого навчання на базі ПАТ «Харківський тракторний 

завод». 

1.23. Волонтерську акцію щодо надання перукарських послуг мешканцям 

комунальної установи «Куп’янський психоневрологічний інтернат». 

2. Прийнято участь у: 

 - подорожі-екскурсії до Палацу культури імені В. І. Кошелєва у 

рамках міських заходів, присвячених річниці з дня народження Віктора 

Івановича Кошелєва; 

 - міській акції «Не будь байдужим»; 

 - заході, присвяченому Дню пам’яті почесного громадянина м. 

Куп’янськ Віктора Івановича Кошелєва «Посади дерево – вдихни життя»; 

 - написанні 18-го радіо диктанту національної єдності «Крила 

України»; 

 - міських змаганнях з шахів ( I місце) та шашок (III місце); 

 - масовому профорієнтаційному заході «Професія твоєї мрії»; 

 - Дні відкритих дверей Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

 - оглядовій екскурсії до Української інженерно-педагогічної 

академії; 

- 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 Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, огляд 

кабінетів і майстерень до проведення освітнього процесу.  

5.  Складено графік внутрішнього контролю центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 



НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у листопаді 2018 

року задовільною. 

 

 

В. о. директора        

Заступник директора з НВР     С.І. Насоненко 

 

 

 

 
 


