
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.01. 2019                                     м. Куп’янськ                                  № 03 

 

Про підсумки роботи педагогічного 

колективу за І семестр 2018/2019 н. р. 

 

Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у І семестрі працював за планом роботи освітнього закладу 

на 2018/2019 н. р. і під керівництвом адміністрації домігся вагомих успіхів: 

 І місце - у III етапі XIX Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О посіла Григорова Марина. 

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

атлетики. 

 І місце у змаганні з паркового волейболу команда хлопців 

 І загальнокомандне місце у міській спартакіаді з футболу  

 І загальнокомандне місце у міських змаганнях з шахів. 

 І загальнокомандне місце у щорічних обласних спортивних 

змаганнях «Спорт протягом життя» серед учнів ЗП(ПТ)О з фут залу. 

 І загальнокомандне місце у міських змаганнях з баскетболу 

юнаки. 

 ІI місце у II етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів I курсу 

ЗП(ПТ)О посів Янголенко Олександр.  

 ІII місце у обласному конкурсі фахової майстерності з професії 

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

 ІII місце у змаганні з паркового волейболу команда дівчат. 

 ІII загальнокомандне місце у міських змаганнях з волейболу серед 

педагогів 

 ІII загальнокомандне місце у міських змаганнях з шашок. 

 ІII загальнокомандне місце у міських змаганнях з баскетболу 

дівчата. 

План випуску учнів виконано на 100%, план набору на 89%. 

Протягом I семестру 2018/2019 навчального року проведено: 

- заходи та свята виховного напрямку; 

- спортивні змагання обласного, міського та училищного рівня;  

- позаурочна виховна робота згідно плану; 

- робота щодо співпраці з ВНЗ; 



- заходи, присвячені: 100-річчю з дня народження В. О. 

Сухомлинського, до Дня Збройних Сил України, 200-річчя з дня народження 

Пантелеймона Куліша, 150-річчя з дня народження Лесі Українки «На світі 

запалає вогонь моїх пісень», 85-ої річниці пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій; 

- вхідне діагностування, I етап Всеукраїнських олімпіад із 

загальноосвітніх предметів та мовних конкурсів; 

- святкові концерти до урочистостей та пам’ятних дат; 

- конкурси з фахової майстерності; 

- I етап огляд художньої самодіяльності серед груп I-V курсів за 

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

- роботу з педагогічними працівниками щодо атестації ; 

- акції Всеукраїнського, міського та училищного рівнів; 

- заняття УПЗ за різними напрямками; 

- з національно-патріотичного виховання; 

- волонтерський заходи училищного та міського рівнів; 

- інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо особливостей ЗНО-

2019; 

- роботу з благодійною організацією «Парус»; 

- предметні тижні з інформатики, географії; 

- профорієнтаційна робота. 

А також прийняли участь у: 

- III етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика; 

- II етапі IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- заходах до Дня селища; 

- I етапі обласного огляду-конкурсу кабінетів захисту Вітчизни (XI 

місце); 

- Всеукраїнських, обласних семінарах, вебінарах, онлайн-

опитуваннях; 

- онлайн-олімпіадах від проекту «Всеосвіта» з інформатики, 

англійської мови, математики; 

- написанні 18-го радіо диктанту національної єдності «Крила 

України»; 

- обласних, міських спортивних змаганнях. 

За І семестр 2018/2019 н. р.: 

- загальна успішність по освітньому закладу – 98,4%; 

- загальна якість по освітньому закладу – 23,1%. 

Відмінників – 9 учнів, хорошистів – 97 учня. 

Пропущено навчальних занять – 48505 год., що на 1 учня становить 90,3 

год. 

Прогулів – 2398год. (Чигирик Д. – гр. Тс-24; Пуль Я. – гр. Тр-58С; 

Побірохін Є. – гр. Ст-34; Чередник Ю., Чуб О. – гр. Пк-21; Дерев’янко Д., 

Медвєдєв О, Рибалка О. – гр. Тр-60С; Глоба Л., Шапка І., Кличук Д., Костенко 



Р., Кощеєва Г., Сиромятников Б., Соболєв М., Фомічов С. – гр. Шлм-11; 

Овчаренко А. – гр. тр-61С; Мартовицький М. – гр. Тв-3С), прогулів на 1 учня – 

4,5 год. 

Найвищий рівень якості знань в групах, %: 

Ес-26   84%     Ес-27   47% 

Пмт-11  63%    Пкт-5   44% 

Тс-24   39%     Тс-25   38% 

Тв-3С  36%     Ас-18   33% 

Низький рівень якості знань у групах, %: 

Пк-24  0%    Тр-59С  5% 

Тр-60С  0%    Ст-34   6% 

Шлм-11  0%    Ст-36   8% 

Тр-61С  4%     Пк-23  9% 

Тр-58С  5%     Пр-22  10% 

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., Мірошніченко О.С., 

Волкодав В.І., Шариш Н.В., Рибалка Н.Г., Зеленкова Т.Г. 

На високому науково-методичному рівні уроки виробничого навчання в 

майстернях та на підприємстві проводять майстри виробничого навчання: 

Токар І.М., Кручина Л.П., Чірікова С.Г., Удовік І.В., Лопатіна В.Г., Лежнюк 

Г.В., Грибовода Н.І., Андросова О.В., Чіріков О.М., Оковита С.І., Кошелева 

Г.Г., Махова Н.І., Фінько В.Л., Казачков С.О., Кошелева О.В., Лукашов О.В. 

План роботи за І семестр 2018/2019 навчального року виконано. 

На підставі вищезазначеного  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За результатами роботи у І семестрі 2018/2019 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., Рибалка Н.Г., Зеленкової Т.Г. 

3. Відзначити високий рівень проведення уроків виробничого 

навчання, впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес 

майстрів виробничого навчання: Кручини Л.П, Чірікової С.Г, Удовік І.В, 

Лежнюк Г.В., Андросової О.В., Чірікова О.М., Оковитої С.І., Кошелевої Г.Г., 

Махової Н.І., Фінько В.Л., Казачкова С.О., Кошелевої О.В. 

4. Підвищити рівень якості знань учнів в групах: Пк-24 (класний 

керівник Кривулін В.М., майстер в/н Фінько В.Л.), Тр-60С (класний керівник 

Ткачук О.І., майстри в/н Потапенко Т.В., Шарбург В.В.), Шлм-11 (класний 

керівник Ківшар Ю.О, майстер в/н Махова Н.І. ), Тр-61С (класний керівник 

Чернушенко О.Г., майстер в/н Шарбург В.В.), Тр-58С (класний керівник 

Зеленкова Т.Г., майстер в/н Цегельник Т.Г.), Тр-59С (класний керівник 



Солонина О.П., майстер в/н Казачков С.О.), Ст-34 (класний керівник Ковальова 

Я.А., майстер в/н Лежнюк Г.В.), Ст-36 (класний керівник Двурічанська В.Ю., 

майстер в/н Лукашов О.В.), Пк-23 (класний керівник Чиркіна В.О., майстер в/н 

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

В.Г.). 

 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти  на заступника 

директора з навчальної роботи Корякіну О. М. 

 

 

 Директор         В. А. Кравцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


