
 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.12. 2019                                     м. Куп’янськ                             №  620 
 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за листопад 2019 р. 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у листопаді місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради: 

- проблеми адаптації учнів І курсу до освітнього процесу у Центрі, 

шляхи їх вирішення; 

- вивчення рівня сформованості предметних компетентностей учнів  

як об’єкт педагогічного діагностування першокурсників; 

- про виконання рішення педагогічної ради за 2018/2019 н. р. з 

питання забезпечення функціонування української мови як державної в 

освітньому процесі 

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду. 

1.3. Нарада з контрольно-аналітичної діяльності. 

1.4. Засідання школи педагогів-початківців. 

1.5. Інструктивно-методичні наради викладачів, майстрів виробничого 

навчання, класних керівників. 

1.6. I етап XX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 

Яцика. 

1.7. I етап X Міжнародний мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

1.8.  Засідання ради з профілактики правопорушень. 

1.10. Засідання методичних комісій. 

1.11. I етап огляду художньої самодіяльності серед груп II курсу за 

темою: «Знай! Думай! Мрій!». 

1.12. Засідання творчої групи з організації інноваційної діяльності. 

1.13. I етап конкурсів фахової майстерності. 

1.14. Заняття університету правових знань «Готуємось до ЗНО-20». 

1.15. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.16. Свято «Осінні мелодії» у гуртожитку. 

1.17. Предметні тижні з професій: «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Кухар. Кондитер». 

1.18. Фінал турніру з шахів та шашок. 



1.19. Співпраця з ВНЗ: Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет 

будівництва та архітектури. 

1.20 Зустріч щодо подальшого проходження практики нашими учнями 

та надання поки що тимчасових робочих місць в Болгарії.  

1.21. Відкритий урок майстра виробничого навчання Казачкова С. О. в 

групі Тр-62С за темою «Вправи з прийомів користування органами керування 

трактора. Пуск двигуна, керування трактором». 

1.22. Екскурсії до ТОВ «Куп’янський хлібокомбінат «Кулиничі» (групи 

Пк-23, Пк-24, Пк-22). 

1.23. Заходи до Дня гідності та свободи. 

1.24. Конкурс малюнків з охорони праці. 

1.25. Співпраці з Товариством Червоного Хреста: тренінг «Толерантне 

відношення до ВІЛ-позитивних людей. СНІД не передається через дружбу» 

1.26. Відкрита виховна година «Майстер шеф» у групі Пк-25 майстром 

виробничого навчання Цицюрською Людмилою Володимирівною. 

2. Прийнято участь у: 

- XIX Всеукраїнському радіодиктанту національної єдності за темою 

«Від бересту – до «цифри». 

- екологічній акції «Посади дерево – вдихни життя»; 

- Інтернет-олімпіаді з інформатики; 

- міських інтелектуально-спортивних змаганнях з шахів та шашок 

(шашисти – ІІІ місце, шахісти – ІІ місце); 

- I етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» (професії: слюсар, токар); 

- I етапі обласного огляду бібліотечної роботи; 

- вебінарах, обласних семінарах; 

- міському конкурсі малюнків «СНІД не передається через дружбу»; 

- волонтерами закладу у VI Регіональному фестивалі мистецтв для 

дітей і молоді з інвалідністю «Повір у себе – і у тебе повірять інші» 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- обласного огляду художньої самодіяльності; 

- участі в обласних етапах конкурсів та олімпіад з предметів 

загальноосвітньої підготовки; 

- участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

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

кабінетів і майстерень до проведення освітнього процесу.  

5.  Складено графік внутрішнього контролю центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Відраховано із закладу освіти за листопад 4 учні: Пмт-12 – 2 учня 

(Кошелева Г. Г.), Пм-14 – 1 учень (Шариш Н. В., Кошелева Г. Г., Дьоміна Л.О.), 

Ст-36 – 1 учень (Двурічанська В. Ю., Лукашов О. В., Оковита С. І.). 



План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у листопаді 

2019 року, задовільною. 

2. Керівникам груп: Пмт-12 Кошелевій Г. Г., Ст-36 Лукашову О. В., 

Дворічанській В. Ю., Пм-14 Кошелевій Г. Г., Дьоміній Л. О., Шариш Н. . 

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 

 

 
 


