
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.06. 2020                                    м. Куп’янськ                                          № 185 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за травень 2020 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти»  у травні місяці працював за планом роботи: 

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. Уроки теоретичного та практичного навчання із використанням 

технологій дистанційного навчання, зокрема різних онлайн-платформ та 

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

тощо) згідно з розкладом. 

 1.4. Виховні години у групах процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, зокрема різних онлайн-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 онлайн-

платформ та соціальних мереж. 

 1.5. Онлайн-виставку-огляд методичних та дидактичних матеріалів 

педагогічних працівників. 

 1.6. Роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом самоосвіти з отриманням сертифікатів. 

 1.7. День охорони праці. 

 1.8. Створено відеоролики з професій: «Верстатник широкого 

профілю», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 

«Перукар-модельєр. Манікюрник», «Зварник», «Кухар. Кондитер». 

 1.9. Сторено відеорепортаж «Аліна Клещева – переможниця 

Міжнарожного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка». 

 1.10. Профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19. 

2. Прийнято участь у: 

 - 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; 



- вебінарі викладачів історії та громадянської освіти, хімії та 

біології на платформі Zoom; 

-  онлайн-майстер-класі на платформі Zoom для педагогічних 

працівників  зварювального профілю, професій автомобільного транспорту, 

голів методичних комісій, що організовують інноваційну діяльність; 

- анкетуванні педагогічних працівників; 

- вебінарах Білоцерківського інститут безперервної освіти за 

допомогою платформи  Skype для бізнесу. 

 - онлайн-семінарі практикумі на платформі Zoom для педагогічних 

працівників слюсарного та верстатного профілю, сільськогосподарського 

напрямку, викладачів «Креслення»; 

- онлайн-вебінарі методистів та заступників директора з 

навчально-методичної роботи на платформі Zoom; 

-  науково-методичному семінарі УІПА «Використання хмарних 

ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» на 

платформі Meet; 

- I Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців вумовах сьогодення»; 

-  у дистанційних спецкурсах підвищення кваліфікації КВНЗ 

ХАНО 

3. Ведеться робота щодо: 

  - підготовки до проходження ДПА у формі ЗНО; 

  - підготовки плану роботи закладу освіти на 2020/2021 н. р.; 

  - підготовка до проходження ПА; 

  - підготовки до захисту Державних кваліфікаційних робіт. 

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

трьохступеневий контроль за станом охорони праці, промислової санітарії у 

гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень.  

5.  Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки 

роботи під час карантину. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району з 

використанням різних онлайн-платформ та соціальних мереж. 

План роботи педагогічного колективу за травень виконано. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у травні 2020 року 

задовільною. 
 

 
 

Директор                 Валерій КРАВЦОВ 

  

 
 


