
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

04.05. 2020                                      м. Куп’янськ                                   № 158 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за квітень 2020 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у квітні місяці працював за планом роботи на період 

карантину: 

1. Проведено: 

1.1. Інструктивно-методичні наради педагогічних працівників в онлайн-

режимі за допомогою платформи  Zoom. 

1.2. Засідання методичних комісій в онлайн-режимі за допомогою 

платформи  Zoom. 

1.3. Засідання ради з профілактики правопорушень в онлайн-режимі за 

допомогою платформи  Zoom. 

1.4. Навчання педагогічних працівників закладу з експрес-курсу 

«Google Classroom – одна із форм дистанційного навчання» (викладач 

Ковальова Я.А.). 

1.5. Уроки теоретичного та практичного навчання із використанням 

технологій дистанційного навчання, зокрема різних он-лайн платформ та 

соціальних мереж (Cooglе Clas, Facebook Messenger, Viber, Zoom, Telegram, 

тощо) згідно з розкладом. 

1.6. Виховні години у групах процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, зокрема різних он-лайн платформ та соціальних мереж 

(Coogl Clas, Facebook Messenger, Viber, Zoom, Telegram, тощо) згідно з 

розкладом. 

1.7. Взаємозв’язок з учнями і батьками  з використанням он-лайн 

платформ та соціальних мереж. 

1.8. Створено відеоролик «Ні дня без спорту». 

1.9. Анкетування учнів щодо дистанційного навчання. 

1.10. Роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом 

самоосвіти з отриманням сертифікатів. 

1.11. Створено фільм «ДНЗ «Куп’янський РЦПО – навчаємось і 

працюємо дистанційно». 

1.12. Профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19. 

2. Прийнято участь у: 

- атестації педагогічних працівників комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; 



- навчанні з експрес-курсу «Google Classroom – одна із форм 

дистанційного навчання»; 

- в онлайн-виставці писанок Харківського міського клубу 

писанкарства; 

- вебінарах Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України в онлайн-режимі за допомогою платформи  

Skype для бізнесу; 

- прямих ефірах, проведених Міністерством освіти і науки України; 

- онлайн-колоквіум на платформі Zoom для педагогічних працівників  

професій громадського харчування й   торгівлі та  побутового обслуговування 

населення на тему: «Діджитал-методики на уроках теоретичного  навчання в 

умовах карантину: кращі педагогічні практики»; 

- Оnline - виставка «Вогні Чорнобиля...», матеріали із фондів 

Куп’янського краєзнавчого музею; 

- анкетуванні педагогічних працівників; 

- вебінарах Білоцерківського інститут безперервної освіти за 

допомогою платформи  Skype для бізнесу. 

3. Проведені в онлайн-режимі заплановані наради, інструктажі, 

трьохступеневий контроль за станом охорони праці, промислової санітарії у 

гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень. 

4.  Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки роботи 

у в дистанційному режимі.  

5. Проводиться профорієнтаційна робота у дистанційному режимі з 

використанням різних он-лайн платформ та соціальних мереж. 

Запланована робота педагогічного колективу за квітень виконана. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у квітні 2020 року, 

задовільною. 

 

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 
 


