
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.01. 2019                                     м. Куп’янськ                                  №  02 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за грудень 2018 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у грудні місяці працював за планом роботи училища: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради – круглий стіл «Формування ключових 

компетентностей учнів як умова якісної підготовки висококваліфікованого 

робітника» 

- дослідження рівня предметної компетентності учнів з англійської 

мови; 

- роль і місце бібліотеки у формуванні інформаційно-комунікаційної 

компетентності 

1.2. Засідання методичної ради: 

- про хід атестації педагогічних працівників; 

- організація інформаційно-методичного супроводу участі педагогів у 

обласних виставках-оглядах методичних та дидактичних матеріалів; 

- огляд інформаційних джерел з питань організації методичної 

роботи. 

1.3. Засідання школи педагогічної майстерності «Формування ключових 

предметних, загально професійних та професійних компетентностей учнів»: 

- системний підхід у формуванні ключових компетентностей на 

уроках зарубіжної літератури (викладач Ткачук О.І.) 

- методи формування ключової математичної компетентності учнів 

на уроках виробничого навчання з професії «Кухар» (майстер в/н Кошелева 

О.В.); 

- урок у технології проблемного навчання (майстер в/н Воронченко 

О.В.). 

1.4. Засідання школи педагогів-початківців: 

- форми роботи із здібними та обдарованими учнями (майстер в/н 

Кошелева Г.Г); 

- система роботи з підготовки учнів до олімпіади з предмета 

(викладач Яновська О.В). 

1.5.  Семінар-практикум «Впровадження інноваційних форм і методів 

організації пізнавальної діяльності учнів»: 



- структура та методика проведення уроку розвитку критичного 

мислення (викладач Зеленкова Т.Г.); 

- дидактичне забезпечення уроку розвитку критичного мислення 

(викладач Рибалка Н.Г.); 

- учнівський проект як метод формування ключових та предметних 

компетентностей (викладач Яновська О.В); 

- урок історії у технології проектного навчання (викладач Нечволод 

Н.А.). 

1.6. Інструктивно-методичні наради: 

- планування роботи на зимові канікули; 

- стан дипломного проектування груп зимового випуску; 

- стан підготовки звітної документації керівника групи; 

- інструктаж щодо підготовки документації у випускних групах; 

- про участь педагогічних працівників у обласній Інтернет - 

конференції.  

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 2018/2019 н. р.; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.8. Засідання методичних комісій. 

1.9. Конкурси професійної майстерності з професій. 

1.10. Предметний тиждень з географії. 

1.11. Святкове дійство, присвячене Дню святого Миколая.  

1.12. День святого Миколая у Куп’янському СНВК. 

1.13. Новорічний концерт. 

1.14. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.15. Конкурс новорічних стіннівок та композицій. 

1.16. Виставку-конкурс малюнку за тематикою охорони праці та 

промислової безпеки. 

1.17. Відкриті уроки викладачами: Двурічанською В.Ю., Мірошніченко 

О.С. 

1.18. Відкриті виховні години: Абашник Л.А., Коваленком В.М., 

Кошелевою Г.Г., Шариш Н.В. 

1.19. Заходи до Дня Збройних Сил України.  

1.20. Першість з баскетболу. 

1.21. Училищний огляд художньої самодіяльності серед груп I курсу за 

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

2. Прийнято участь у: 

- щорічних обласних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» 

серед учнів ЗП(ПТ)О з фут залу (I місце);  

- обласному конкурсі фахової майстерності з професії 

«Електрозварник ручного зварювання» (учень групи Ес-26 Тучак Михайло - ІІІ 

місце); 

- III етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (учениця групи Пк-21 Григорова Марина – I місце). 



- II етапі IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Учень групи Пк-23 Янголенко 

Олександр – II місце, учениця групи Пм-12 Клещева Аліна – IV місце, учениця 

групи Пк-21 Григорова Марина – VII місце). 

- у міських змаганнях з баскетболу (юнаки – I місце, дівчата – III 

місце); 

- у Всеукраїнській акції «16 днів без насилля». 

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: «Маляр», «Кухар», 

«Тракторист-машиніст с/г виробництва»; 

- 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. 

5.  Складено графіки: внутрішнього контролю, роботи гуртків, 

додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у грудні 2018 року, 

задовільною. 

 

 

Директор        В. А. Кравцов 

 

 
 


