
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

10.04. 2020                                     м. Куп’янськ                                № 149 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за березень 2020 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у березні місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1 Засідання методичних комісій. 

1.2. Інструктивно-методичну нараду. 

1.3. Тематичний тиждень Шевченківські свята. 

1.4. Виставка газет до свята 8 Березня. 

1.5. Заходи, присвячені Міжнародному жіночому дню 8 березня. 

1.6. Зустрічі учнів  з представником Куп’янського міськрайонного 

відділення Міжнародної громадської організації «Ми Українці» Неїлом 

Борисом Григоровичем. 

1.7. Розважальну програму «Жіночий експрес» у актовій залі 

гуртожитку. 

1.8. Відкритий урок виробничого навчання «Приготування виробів з 

каш. Запіканка рисова з родзинками і цукатами» в групі Пк-25 (майстер 

виробничого навчання Цицюрська Людмила Володимирівна). 

1.9. Першість з волейболу. 

1.10. Відкритий урок виробничого навчання на тему «Приготування 

дріжджового тіста безопарним способом та виробів з нього» у групі Пк-23 

(майстер виробничого навчання Грибовода Наталія Іванівна). 

1.11. Виїзний урок виробничого навчання на базі ТОВ «Агрістар» м. 

Харкова учнів групи Тр-62С. 

1.12. Навчання за дистанційними технологіями згідно розкладу. 

1.13.  Дистанційну роботу згідно плану. 

1.14. Атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією I рівня. 

1.15. Реєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО-2020». 

1.16. Заняття університету правових знань: 

- лекція медичного працівника щодо профілактики короно вірусу. 

1.17. Створено фільм «Навчаємось і працюємо дистанційно». 

1.18. Створено фільм «Ні дня без спорту». 

1.19. Онлайн-конференції. 

2. Прийнято участь у: 



- церемонії нагородження учнів-переможців обласних етапів 

Міжнародних мовних конкурсів; 

- мітингу, що відбувся біля пам’ятного знаку – літака «МІГ-21», який 

встановлено на в’їзді в селище Ківшарівка.; 

- урочистому покладанні квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку та 

літературному марафоні «Читаємо Тараса Шевченка»; 

- атестації педагогічних працівників атестаційною комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації; 

- онлайн-конференціях, вебінарах, онлайн-курсах.  

3. Ведеться робота щодо: 

- участі обласній олімпіаді з охорони праці;  

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності; 

-  підготовки та проведення Дня відкритих дверей; 

- участі у обласному огляді-конкурсі кабінетів іноземної мови. 

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 центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за березень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у березні 2020 року, 

задовільною. 

 

 

 Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 

 

 

 

 
 


