
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

01.04. 2019                                     м. Куп’янськ                               № 144 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за березень 2019 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у березні місяці працював за планом роботи закладу: 

1. Проведено: 

1.1 Засідання школи педагогічного досвіду: 

- творчі звіти за міжатестаційний період педагогічних працівників 

(Солонина О. П., Казачков С. О., Писарєв В. В., Кошелева Г. Г., Водолажський 

Ю. П.). 

1.2. Нараду з контрольно-аналітичної діяльності за лютий. 

1.3. Засідання школи педагога-початківця: 

- методи мотивації пізнавальної діяльності учнів (викладач Ткачук  

О. І.); 

- форми і методи позаурочної роботи з учнями. Робота предметного 

гуртка (майстер в/н Коваленко В. М.). 

1.4. Інструктивно-методичну нараду. 

1.5. Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- стан роботи ЗП(ПТ)О з питань протидії наркоманії, токсикоманії, 

незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин; 

-  робота батьківського лекторію з питань профілактики злочинності і 

правопорушень, запобіганню дитячій бездоглядності; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.6. Засідання методичних комісій. 

1.7. Тематичний тиждень Шевченківські свята. 

1.8. Засідання творчої групи з інноваційної діяльності: 

- підготовка методичних рекомендацій щодо створення та використання 

власного блогу педагога; 

- знайомлення з матеріалами обласної школи педагогічного досвіду з 

інноваційної діяльності; 

- організація он-лайн підготовки до ЗНО-2019 (он-лайн тестування). 

1.9. Виставка газет до свята 8 Березня. 

1.10. Першість училища з волейболу. 

1.11. Традиційну благодійну акцію перукарів у комунальній установі 

«Куп’янський психоневрологічний інтернат». 

1.12. Літературний вечір «Славетні жінки України». 



1.13.  Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.14. Святкову конкурсну програму у гуртожитку «Жінка – найчарівніше 

творіння на землі». 

1.15. Конкурс «Міс Весна-2019». 

1.16. Екскурсію до Комунального закладу охорони здоров’я 

«Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової». 

1.17. Атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією I рівня. 

1.18. I етап профорієнтаційної роботи. 

1.19. Реєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО-2019». 

1.20. Засідання «Круглого столу»: перспективи співпраці освітнього 

закладу з роботодавцями у сфері аграрного сектору. 

1.21. Тренінг для лідерів учнівського самоврядування за темою «Бар’єри 

комунікації» у співпраці з благодійним фондом «Парус». 

1.22. Відкрита виховна година на тему «Вишиванка – символ 

Батьківщини» (майстер в/н Чірікова С. Г.). 

1.23. Тренінг у гуртожитку із товариством Червоний Хрест. 

1.24. Заняття університету правових знань: 

- лекція медичного працівника щодо запобігання кору; 

- лекція медичного працівника до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом; 

- святкова лінійка «Прославляємо жінку»; 

- організаційна лінійка для учнів випускних груп «Вимоги до 

проходження ЗНО-19»; 

- малий відео зал «Алкоголь і підліток. Руйнівна сила алкоголю»; 

- нагородження переможців змагань із пневматичної зброї. 

2. Прийнято участь у: 

- церемонії нагородження учнів-переможців обласних етапів 

Міжнародних мовних конкурсів; 

- обласній олімпіаді з охорони праці; 

-  пробному ЗНО-19; 

- атестації педагогічних працівників атестаційною комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації 

3. Ведеться робота щодо: 

- участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів зі 

спецпредметів;  

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності; 

-  підготовки та проведення Дня відкритих дверей. 

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 центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за березень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 



НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у березні 2019 року 

задовільною. 

 

 

 Директор        В. А. Кравцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


