
 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

02.05.2019                                  м. Куп’янськ                                   №  222 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за квітень 2019 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у квітні місяці працював за планом роботи: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради з порядком денним: 

- застосування інтерактивних технологій інноваційного навчання в 

освітній та профорієнтаційній діяльності. 

- проблеми впровадження і перспективи становлення професій 

загальнодержавного значення.  

1.2. Засідання школи педагогічної майстерності з питань 

1.3. Засідання школи педагога-початківця: 

- забезпечення міжпредметних зв’язків та професійного спрямування 

під час навчально-пізнавальної діяльності учнів (викладач Волкодав В. І.); 

- інформація про освітні Інтернет – ресурси (викладач          

Ковальова Я.А.). 

1.4. Засідання методичної ради з питань: 

o організація інформаційно-методичного супроводу «Аукціону 

педагогічних ідей»; 

o аналіз результатів участі педагогічних працівників у обласних 

виставках-оглядах методичних та дидактичних матеріалів; 

o аналіз результатів атестації педагогічних працівників у 2019 році; 

o огляд інформаційних джерел з питань організації методичної 

роботи. 

1.5. Інструктивно-методичну нараду педагогічних працівників. 

1.6.  Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- стан відвідування занять учнями; 

- стан роботи в ЗП(ПТ)О з питань позаурочної зайнятості учнів; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.7. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності. 

1.8. Засідання методичних комісій. 

1.9. Тиждень охорони праці. 

1.10. День відкритих дверей. 



1.11. Заняття університету правових знань: 

- інформаційна лінійка «Стоп булінг!»; 

- лекція до Всесвітнього дня здоров’я; 

- бесіда з елементами тренінгу представників наркологічного центру 

«Позитив» на тему «Профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі»; 

- аналіз виступу драматичного гуртка на фестивалі «Синій птах»; 

- малий відео зал «Наркоманія – знак біди»; 

- малий відео зал «Двадцять правил культури поведінки у 

транспорті»; 

- інформаційна лекція «тенета торгівлі людьми»; 

- малий відео зал «Торгівля людьми». 

1.12. Семінар-практикум для педагогічних працівників. 

1.13. Вихідне діагностування навчальних досягнень учнів. 

1.14. Акцію «За чисте довкілля!» 

1.15. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.16. Конкурс малюнків з охорони праці. 

1.17. Тиждень охорони праці. 

1.18. Співпраця із благодійною організацією «Парус», тренінг «Бар’єри 

комунікації». 

1.19. Тиждень Цивільного захисту. 

1.20. Два тренінги у гуртожитку у співпраці з Товариством Червоного 

Хреста. 

1.21. Зустріч начальника відділу Куп’янського міськрайцентру зайнятості 

Водолазької Л.О. з питання працевлаштування випускників. 

1.22. Виховний захід у гуртожитку «Щирий сміх подовжує життя». 

1.23. У смт. Дворічна Харківської області відбувся захід для випускників 

2019 року шкіл селища та району «Зроби свій вибір». 

1.24. Концерт групи «Парк». 

1.25. Виїзний урок виробничого навчання з професії «Перукар». 

1.26. Інформаційну годину «Чорнобильська катастрофа: події, факти, 

цифри». 

2. Прийнято участь у: 

- обласному огляді-конкурсі методичних та дидактичних матеріалів з 

професійно-практичної підготовки; 

- ІІ (обласний) етапі конкурсу фахової майстерності серед учнів 

ЗП(ПТ)О області із професії «Кухар» (7 місце); 

- ІІ (обласний) етапі конкурсу фахової майстерності серед учнів 

ЗП(ПТ)О області із професії «Маляр» (3 місце); 

- атестації педагогічних працівників комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; 

- олімпіаді з інформатики «Всеосвіта Весна – 2019»; 

- святковому дійстві у рамках розважальної народознавчої програми 

«Сонячний Великдень». 



3. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

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

кабінетів і майстерень. 

4.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

5. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за квітень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у квітні 2019 року, 

задовільною. 

 

 

 Директор        В. А. Кравцов 

 


