
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.10. 2019                                     м. Куп’янськ                                  №  486 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за вересень 2019 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у вересні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання cемінару-практикуму: 

- кроссенс як сучасний візуальний засіб навчання (викладач Ткачук 

О. І.); 

- підготовка майбутніх слюсарів з ремонту колісних транспортних 

засобів:інноваційний підхід (викладач Кривулін В. М.); 

- якісна інструкційно-технологічна картка як необхідний елемент 

проведення лабораторно-практичної робіт (викладач Солонина О. П.); 

- мовна культура педагога (майстер в/н Цегельник А. Г.). 

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду та педагогічної 

майстерності: 

- інноваційні методи формування навчальної мотивації учнів на 

уроках виробничого навчання (майстер в/н Грибовода Н. І.); 

- проблеми мотивації навчальної діяльності учнів під час професійно-

практичної підготовки (майстер в/н Кручина Л. П.); 

- педагогічний такт і тактика педагога (майстер в/н Потапенко Т. В.); 

- чим зацікавити учнів на уроках історії (викладач Ківшар Ю. О.).  

1.3. Засідання школи педагога-початківця: 

- ознайомлення педагогів із новими нормативними документами 

щодо організації навчально-виховного процесу у 2019/2020 н. р.; 

- інструктаж щодо підготовки навчально-плануючої документації 

(робоча навчальна програма, поурочно-тематичний план або перелік навчально-

виробничих робіт, план уроку, план роботи кабінету, план виховної роботи, 

план роботи предметного (або технічної творчості) гуртка; 

- інструктаж щодо ведення журналу обліку теоретичного 

(виробничого) навчання; 

- рекомендації щодо створення паспорту комплексно-методичне 

забезпечення предмета; 

- дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності під 

час освітнього процесу. 

1.4. Інструктивно-методичні нарада. 



1.5. Загальні збори трудового колективу. 

1.6. Засідання методичної ради. 

1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень. 

1.8. Вхідне діагностування з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

1.9. Засідання методичних комісій. 

1.10. Свято першого дзвоника. 

1.11.  Перший святковий урок «Україна – наша рідна країна!». 

1.12.  Виставку квітів «Україно моя». 

1.13. Спартакіаду до Всесвітнього дня фізкультурника серед учнів I 

курсу. 

1.14. Засідання творчої групи з інноваційної діяльності. 

1.15. Нарада з контрольно-аналітичної діяльності за вересень. 

1.16. Святкова лінійка до Дня знань-2019. 

1.17. Зустріч працівників Української інженерно-педагогічної академії з 

учнями випускних груп. 

1.18. Анкетування учнів I курсу, що мешкають у гуртожитку. 

1.19. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.20. Діагностична робота соціально-психологічної служби у гуртожитку 

щодо вивчення контингенту учнів I курсу. 

1.21. Тематичне заняття з благодійною організацією «Парус» на тему 

«Безпека підлітків у мережі Інтернет». 

1.22. Заняття університету правових знань: 

- правила поведінки старшокурсників; 

- інформаційна лінійка щодо організації позаурочної гурткової 

роботи; 

- правила поведінки в освітньому закладі та гуртожитку для 

першокурсників; 

- культура поведінки учнів; 

- нагородження переможців Спартакіади; 

- малий відео зал «Стоп – булінг!»; 

- Статут та правила внутрішнього розпорядку освітнього закладу; 

- особиста гігієна підлітка. 

1.23. Тренінг у співпраці з Червоним хрестом «Активне слухання». 

1.24. Оглядову екскурсію-квест до Палацу культури ім. В. І. Кошелєва 

під назвою «Вперед у минуле». 

2. Оформлено, перевірено, скориговано і затверджено плани роботи: 

- поурочно-тематичні плани; 

- роботи навчальних кабінетів; 

- роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості; 

- індивідуальної роботи; 

- роботи методичних комісій; 

- гурткової роботи. 

3. Розпочата підготовка: 

- до атестації педагогічних працівників; 



- до I етапу огляду художньої самодіяльності: 

- до засідання педагогічної ради. 

4. Прийнято участь у: 

- змаганні з паркового волейболу (команда дівчат II місце, 

команда хлопців I місце); 

- виставці Харків-Beauty Days; 

- святкуванні Дня селища Ківшарівка; 

- засідання круглого столу ток-діалозі «Витоки часу» 

5. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьох ступеневий 

контроль за станом технічних вимого безпеки праці, промислової санітарії в 

гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень на готовність до навчального року. 

6.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у вересні 2019 року 

задовільною. 

 

 

В. о. директора 

Заступник директора з НВР     С. І. Насоненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


