
 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.11. 2019                                      м. Куп’янськ                                  № 557 
 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за жовтень 2019 р. 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у жовтні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання методичної ради. 

1.2.  Засідання школи педагогічного досвіду (виступили: Коваленко В. 

М., Дьоміна Л. О., Оковита С. І., Слепченко С. В.) 

1.3.  Засідання атестаційної комісії I рівня. 

1.4.  Засідання школи педагога-початківця (виступили Ковальова Я. А., 

Удовік І. В.) 

1.5. Інструктивно-методичні наради викладачів та майстрів 

виробничого навчання. 

1.6.  I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

1.7.   Засідання ради з профілактики правопорушень 

1.8.  Засідання методичних комісій. 

1.9.  I етап огляду художньої самодіяльності серед груп III курсу за 

темою: «Знай! Думай! Мрій!» 

1.10.  Першість з шахів. 

1.11. Першість з футболу 

1.12.  Заняття університету правових знань: 

- малий відео зал «Стоп – булінг!»; 

- готуємось до ЗНО-20; 

- лекція «Небезпека булінгу підлітковому середовищі»; 

- малий відео зал «Тенета торгівлі людьми. Правда про торгівлю 

людьми»; 

- зустріч зі спеціалістом МРЦЗ «Робітнича професія – запорука 

успіху»; 

- зустріч із Гагарінським стипендіатом Зінченком В. П. 

1.13. Святковий захід до Дня працівника освіти. 

1.14. Святкові заходи до Дня Захисника України. 

1.15. Першість з шашок. 

1.16.  Святковий захід у гуртожитку «Козацькому роду нема переводу». 

1.17. Святкові дискотеки у гуртожитку. 



1.18. Спортивно-військове свято «Ну-мо, хлопці!». 

1.19. Відкрита виховна година в групі Тр-62С «Міцна родина – міцна 

держава». 

1.20. Вечір знайомств у гуртожитку. 

1.21 Змагання із метання гранати на дальність. 

1.22. Співпраця з Товариством Червоного Хреста. 

1.23. Захід за участю Руслана Теліпського – громадського діяча, 

шевченкознавця, пам’яткознавця «Шевченко в нашому житті». 

1.24. Екскурсію першокурсників на приватне акціонерне товариство 

«Куп’янський машинобудівний завод». 

1.25. Протипожежні тренування. 

1.26. Урок виробничого навчання на базі першого сімейного кафе 

«Кушай суши» у групі Пк-25. 

1.27. Зустріч учнів центру з офіцером батальйону імені генерала 

Кульчицького Пастушком Володимиром (позивний «Пісня»). 

1.28. Свято у гуртожитку «Осінні мелодії». 

 2. Прийнято участь у: 

- співпраці з Товариством Червоного Хреста України; 

- міських змаганнях з легкої атлетики (III командне місце); 

- у міській спартакіаді з футболу (I місце); 

- обласних семінарах та вебінарах; 

- розміщено публікації педагогічних працівників на сайтах osvita. ua, 

форум педагогічних ідей «Урок»; 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- I етапу огляду художньої самодіяльності учнів I – II курсів; 

- організації проведення I етапу та підготовку до II етапу X 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка; 

- організації проведення I етапу та підготовку до III етапу XX 

Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської молоді 

імені Петра Яцика; 

- участі у I етапі обласного огляду бібліотечної роботи; 

- участі у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності токарів, 

слюсарів. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

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

кабінетів і майстерень на готовність до проведення освітнього процесу. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Відраховано із закладу освіти за період вересень-жовтень 18 учнів: 

Пк-25 – 3 учні (Зеленкова Т. Г., Токар І. М., Цицюрська Л. В.), Пмт-12 – 1 учень 

(Кошелева Г. Г.), Ес-28 – 2 учня (Андросова О. В.), Зв-2 – 3 учня (Волкодав В.І., 



Чіріков О. М., Дідур С. А.), Ст-37 – 4 учні (Ковальова Я. А., Лежнюк Г. В.), Пм-

14 – 2 учня (Шариш Н. В., Кошелева Г. Г., Дьоміна Л. О.), Ас-18 – 1 учень 

(Рибалка Н. Г., Кручина Л. П.), Пм-13 – 1 учень (Мірошніченко О. С., 

Артеменко Л. С.), Зв -1 – 1 учень (Костюк Т. І., Воронченко О. В.).  

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у жовтні 2019 

року, задовільною. 

2. Керівникам груп: Пк-25, Зв-2, Пмт-12, Ес-28, Ст-37, Пм-14, Ас-18, 

Зв-1, Пм-13 активізувати роботу щодо недопущення втрат контингенту. 

3. Керівникам навчальних груп освітнього закладу посилити роботу 

направлену на збереження контингенту учнів. 

4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор       В. А. Кравцов 

 


