
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.12. 2020                                    м. Куп’янськ                                           № 435 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за листопад 2020 р. 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у листопаді місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради: 

- педагогіка партнерства як фактор адаптації здобувачів освіти – 

першокурсників до освітнього процесу;  

- формування в учнів природничої компетентності шляхом засвоєння 

системи інтегрованих знань (фізика і астрономія, біологія і екологія, хімія, 

географія); 

- самоаналіз власної педагогічної діяльності та самоосвіта -  шляхи 

професійного самовдосконалення педагога.  

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду (Мірошніченко О.С., 

Шарбург В.В., Костюк Т.І., Кузніченко А.О.). 

1.3 Засідання семінару-практикуму (Хаустова Л.Ю., Прокопенко 

О.С., Коваленко В.М.) 

1.4. Засідання школи педагогів-початківців. 

1.5. Інструктивно-методичні наради викладачів, майстрів 

виробничого навчання, класних керівників. 

1.6. I етап XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. 

1.7. I етап XI Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 1.8.  Засідання ради з профілактики правопорушень. 

1.10. Засідання методичних комісій. 

1.11. Засідання школи педагогічної майстерності (Лопатіна В.Г., 

Кручина Л.П., Воронченко О.В.). 

1.12. Заняття університету правових знань «Готуємось до ЗНО-21». 

1.13. Проведено семінар-практикум для працівників ДНЗ 

«Куп’янський РЦПО» з питань виконання протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної 



хвороби (COVID-19)  головним спеціалістом відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Куп’янського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області 

Ботенко Людмилою Миколаївною. 

1.14. День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 

2. Прийнято участь у: 

- Всеукраїнському відкритому фестивалі закладів позашкільної освіти 

України «Територія творчості» - екологічній акції «Посади дерево – 

вдихни життя»; 

- II етапі обласного огляду кабінетів іноземної мови; 

- вебінарах, обласних семінарах; 

- онлайн-опитуваннях та анкетуваннях. 

3. Ведеться робота щодо: 

-     атестації педагогічних працівників; 

-     обласного огляду художньої самодіяльності; 

-     участі в обласних етапах конкурсів та олімпіад з предметів 

загальноосвітньої підготовки; 

-     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 1 учень з групи  Пк-26  

(Нечволод Н.А., Чірікова С.Г., Лопатіна В.Г.) 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у листопаді 

2020року, задовільною. 

2. Керівникам групи Пк-26 Нечволод Н.А., Чіріковій С.Г., Лопатіній В.Г. 

активізувати роботу щодо недопущення втрат контингенту. 

3. Керівникам навчальних груп закладу освіти  посилити роботу 

направлену на збереження контингенту здобувачів освіти. 

4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                 Валерій КРАВЦОВ 

 

 


