
 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.10.2020                                    м. Куп’янськ                                      № 362 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за вересень 2020 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у вересні місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання cемінару-практикуму: 

- взаємодія між учасниками освітнього процесу під час 

дистанційного навчання (викладач Загоруйко В. М.); 

- створення електронного навчального контенту з предметів 

професійно-теоретичної підготовки для дистанційного формату навчання 

(викладач Двурічанська В. Ю.); 

- створення електронного контенту уроку виробничого навчання 

для використання у форматі дистанційного навчання (майстер в/н       

Чірікова С. Г.). 

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду: 

- Розвиток вміння читати засобами освітянської бібліотеки 

(бібліотекар Вітченко Л. М.); 

- Формування мовної культури онлайн-спілкування у здобувачів 

освіти (викладач Ткачук О. І.); 

- як організувати освітній процес у дистанційному та змішаному 

форматах за допомогою сервісу Google Classroom (викладач             

Ковальова Я. А.).  

1.3. Засідання школи педагога-початківця 

1.4. Інструктивно-методичні нарада. 

1.5.      Засідання методичної ради. 

1.6.  Вхідне діагностування з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

1.7.     Засідання методичних комісій. 

1.8.     Свято першого дзвоника  «У добрий час, училищна родино!» 

1.9.    Перший святковий урок «Про правила респіраторної гігієни та як 

захиститись від COVID -19». 

1.10.  Виставку квітів «Осінні барви рідного краю». 

1.11. Спартакіаду до Всесвітнього дня фізкультурника серед учнів I 

курсу «Спорт протягом життя». 



1.12.    Нарада з контрольно-аналітичної діяльності за вересень. 

1.13.    Зустріч працівників Української інженерно-педагогічної академії 

з учнями випускних груп. 

1.14. Анкетування учнів I курсу, що мешкають у гуртожитку. 

1.15. Святкові дискотеки у гуртожитку 

1.16. Тематичне заняття з благодійною організацією «Парус» на тему 

«Профілактика вживання ПАР, ВІЧ, гепатитів та туберкульозу». 

1.17. Заходи на тему «Олімпійський рух в Україні» 

1.18. Святковий захід у гуртожитку «Посвята першокурсників у 

мешканців гуртожитку» 

1.19. Заходи на тему «СТОП – БУЛІНҐ» 

1.20. Заняття університету правових знань: 

- правила поведінки в умовах карантину; 

- протиепідемічні заходи щодо поширення захворювання на 

коронавірус; 

- навчання: як правильно одягати та знімати засоби 

індивідуального захисту; 

- нагородження переможців Спартакіади. 

1.21. Оглядову екскурсію-квест до Палацу культури ім. В. І. Кошелєва 

під назвою «Вперед у минуле». 

1.22. Першість з футболу. 

2. Оформлено, перевірено, скориговано і затверджено плани роботи: 

- поурочно-тематичні плани; 

- роботи навчальних кабінетів; 

- роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості; 

- індивідуальної роботи; 

- роботи методичних комісій; 

- гурткової роботи. 

3. Розпочата підготовка: 

- до атестації педагогічних працівників; 

- до I етапу огляду художньої самодіяльності: 

- до засідання педагогічної ради; 

- матеріалів до участі у обласному огляді кабінетів іноземної мови. 

4. Прийнято участь у: 

- змаганні з паркового волейболу (команда дівчат II місце, команда 

хлопців II місце); 

- ХІ рекреаційних іграх «У волі – сила!»; 

- міському конкурсі краси «Міс Куп’янськ-2020!»; 

- міському відкритому конкурсі віршів; 

- обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Верстатник широкого профілю» (Клейн О. – I місце); 

- обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» (Журавська Є. – III місце). 



5. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьох ступеневий 

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

кабінетів і майстерень на готовність до навчального року. 

6.  Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у вересні 2020року, 

задовільною. 

 

 

В. о. директора 

Заступник директора з НВР         Сергій НАСОНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 
 


