
 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

01.02. 2019                                      м. Куп’янськ                                № 42 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за січень 2019 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у січні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради-звіту: 

- моніторинг діяльності навчально-виховної роботи педагогічного 

колективу за I семестр 2018/2019 н. р. та завдання на II семестр 2018/2019 н. р.; 

- реалізація українознавчої спрямованості змісту освіти. 

1.2. Засідання методичної ради: 

- аналіз результативності методичної роботи за І семестр 2018/2019 н. 

р.; 

- організація інформаційно-методичного супроводу підготовки учнів 

до ЗНО та ДПА; 

- організація інформаційно-методичного супроводу роботи 

педагогічних працівників по створенню портфоліо з педагогічної діяльності.  

1.3. Засідання школи педагогічного досвіду: 

- створення умов для духовного розвитку особистості учня(майстер 

в/н Цицюрська Л. В.); 

- формування духовного світу особистості, виховання 

загальнолюдських моральних цінностей на уроках української мови та 

літератури роль (викладач Чиркіна В. О.); 

- творчий звіт у ході атестації (викладач Кузніченко А. О.) 

1.4. Засідання школи педагогів-початківців: 

- методика розробки різнорівневих завдань для оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів. Форми і методи оцінювання (по типу ЗНО) 

(викладач Чиркіна В. О.); 

- сучасні дидактичні засоби навчання (ІКТ) (майстер в/н Фінько В. Л.). 

1.5.  Засідання школи педагогічної майстерності: 

- формування інформаційно-комунікативних компетентності учнів з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» (майстер в/н Удовік І. В.); 



- методи формування інформаційно-комунікативних 

компетентностей на уроках української мови та літератури (викладач      

Костюк Т. І.); 

- роль бібліотеки у системі національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді (завідувач бібліотеки Хаустова Л. Ю.); 

- творчі звіти про педагогічну діяльність за міжатестаційний період 

(Викладачі: Чиркіна В. О., Мірошніченко О. С., Абашник Л. А.). 

1.6. Інструктивно-методичні наради: 

- аналіз ведення журналів теоретичного навчання; 

- ознайомлення педагогів із новими нормативними документами 

щодо організації навчально-виховного процесу; 

- про підготовку навчально-плануючої документації для проведення 

ДПА, ПА, ДКА.  

1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- підсумки роботи щодо виконання у 2018 році заходів з 

профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на 

освіту, затверджених наказом МОН України від 29.10.10 № 1023; 

- підготовка та проведення Місячника правової освіти; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.8.  Засідання методичних комісій. 

1.9.  Педагогічні читання на тему «Педагогічна спадщина В. 

Сухомлинського як джерело удосконалення майстерності сучасного педагога» 

1.10. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.11. Гурткову роботу під час зимових канікул. 

1.12. Заняття університету правових знань «Пробне ЗНО-2019» 

(заступник директора з НР Корякіна О. М., керівники груп). 

1.13. Заходи, присвячені відродженню народних традицій.  

1.14. Заходи до дня Соборності України. 

1.15. Святковий вечір у гуртожитку «Тетянин день». 

1.16. Спортивне свято у гуртожитку «Козацькі забави».  

1.17. Заходи, присвячені пам’яті Героїв Крут. 

1.18. Відкритий урок майстра виробничого навчання Бойко М.А. 

1.19. Відкриту виховну годину майстра виробничого навчання        

Фінько В. Л. «Дивовижний світ шоколаду». 

2. Прийнято участь у; 

- обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів з біології та 

екології (викладач Яновська О. В.); 

- лекції-тренінгу «Молодь повинна знати»; 

- IX Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти. 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі в обласному огляді художньої самодіяльності; 

- участі в обласних етапах олімпіад; 

- участі у фінальному етапі XIX Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика; 



- участі в обласній виставці-конкурсі технічної та художньо-

декоративної творчості; 

- участі у міських змаганнях з настільного тенісу; 

- участі у обласних змаганнях з волейболу; 

- реєстрації та підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

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

кабінетів і майстерень на готовність до освітнього процесу. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу за січень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у січні 2019 року 

задовільною. 

 

 

Директор        В. А. Кравцов 

  

 

 

 

 
 

 


