
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

02.06. 2019                                      м. Куп’янськ                               № 281 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за травень 2019 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти»  у травні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

  Проведено: 

 1.1. Засідання педагогічної ради з питань: 

  -  стан навчально-матеріальної бази та ефективність її використання у 

навчально-виховному процесі при підготовці учнів з професії «Тракторист» в 

рамках реалізації Закону України «Про освіту»; 

  -  про виконання рішення педради за 2017/2018 н. р. «Реалізація 

принципів особистісно орієнтованого навчання з професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрозварник ручної 

зварювання». 

 1.2. Засідання школи педагогічної майстерності: 

 -  створення умов для фізичного розвитку особистості учня 

(Сковородкіна К. С.); 

 -  формування екологічної компетентності учнів на уроках 

виробничого навчання з професії «Маляр» (Махова Н. І.); 

  - Формування екологічної компетентності учнів засобами предмета 

«Хімія» (Волкодав В. І.); 

  - формування духовного світу особистості, виховання 

загальнолюдський моральних цінностей ( Грибовода Н. І.); 

  - формування професійної компетенції учнів з охорони праці на 

уроках виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» (Кручина Л. П.). 

 1.3. Інструктивно-методичну нараду. 

 1.4. Засідання ради з профілактики правопорушень:  

 - стан виконання комплексної програми профілактики 

правопорушень у Харківській області у 2018/2019 н .р.; 

 - звіти наставників про роботу у другому семестрі 2018/2019 н .р. 

 - обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень 

 1.5. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності. 

 1.6. Засідання методичних комісій. 

 1.7.  Тематичний тиждень з історії «День пам’яті та примирення». 



 1.8. засідання творчої групи з інноваційної діяльності: 

  - підготовка електронних дидактичних матеріалів для участі в 

обласній виставці-огляді з професійної підготовки (авторські електронні 

дидактичні матеріали); 

  - підготовка учнів до участі у Всеукраїнській Інтернет - олімпіаді «На 

урок» з предметів загальноосвітньої підготовки; 

  - підготовка публікацій методичних матеріалів в рамках проведення 

Форуму педагогічних ідей «УРОК» на сайті osvita.ua. 

 1.9.  Засідання школи педагога-початківця. 

1.10. Виставку-огляд методичних та дидактичних матеріалів 

педагогічних працівників. 

1.11. Заняття університету правових знань: 

-  порядок проходження учнями випускних груп ДПА у формі ЗНО з  

математики, української мови та історії України; 

-  нагородження учнів за спортивне та громадянсько-патріотичне 

виховання. 

 1.12. Концерт до Дня Перемоги у Куп’янському психоневрологічному 

інтернаті. 

1.13. Святкові заходи «1939-1945. ПАМ’ЯТАЄМО! ПЕРЕМАГАЄМО!». 

1.14. Змагання з метання гранати на дальність. 

1.15. Заходи «Україна та ЄС». 

1.17 Військово-спортивні змагання  для учнів III курсів. 

1.18. Спортивне свято до Дня захисту дітей. Олімпійський день.  

1.19. Тренінг волонтерами Товариства Червоного Хреста України 

«Перша медична допомога та серцево-легенева реанімація». 

1.20. Зустріч з представниками вищого навчального закладу НТУ 

«Харківський політехнічний інститут». 

1.21. Тренінг «Протидія насилля». 

 2. Прийнято участь у: 

 - дні профорієнтації для учнів шкіл Троїцького району Луганської 

області;  

- Х Рекреаційних іграх; 

- урочистому мітингу біля Стели Слави; 

 - мітингу до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів; 

 - заході «День Вуличної Музики-2019». 

 - проведенні ЗНО-19 з математик, української мови та літератури, 

англійської мови, фізики; 

 - обласному фестивалі-огляді молодіжної творчості «Учень року 

ЗП(ПТ)О – 2019» (1 місце). 

 3. Ведеться робота щодо: 

  - підготовки до випускного вечору; 

  - підготовки плану роботи освітнього закладу на 2019/2020 н. р.; 

  - підготовки до захисту Державних кваліфікаційних робіт. 



4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

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

кабінетів і майстерень. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за травень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у травні 2019 року 

задовільною. 
 

 

 

 В.о. директора         

 Заступник директора з НВР     С. І. Насоненко 

 

 

 
 

 


