
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.03. 2021                                     м. Куп’янськ                              №  119 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за лютий 2021 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у лютому місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання семінару-практикуму  

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду: творчі звіти педагогів, 

що атестуються. 

1.3. Засідання школи педагога-початківця 

1.4. Інструктивно-методичні наради. 

1.5. Засідання ради з профілактики правопорушень. 

1.6. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності. 

1.7. Засідання методичних комісій. 

1.8. Реєстрацію учнів випускних груп на ЗНО-2021.  

1.10.  Виховні години щодо працевлаштування: 

-  групі Ст-36  на тему «Як уникнути шахрайства при 

працевлаштуванні»; 

-  групі Тр-61С де було запрошено начальника відділу активної 

підтримки безробітних Куп’янського міськрайцентру зайнятості Водолазську 

Л. О. на тему «Подальше працевлаштування»; 

-  групі Зв-1 на тему «Працевлаштування: як уникнути 

шахрайства». 

1.11. Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Перукар (перукар-

модельєр). Манікюрник» у групі Пмт-12 

1.12.  Відкриті уроки викладачів Шариш Н.В. та Загоруйка В.М. 

1.13.  Святкові заходи до Дня закоханих. 

1.14.  Обласний огляд художньої самодіяльності на тему: «Гімнастика 

для розуму і не тільки» 

1.15.  Обласну виставку технічної та декоративно-прикладної 

творчості. 

1.16.  Виховний захід у групі ПК-24 за темою «Підліткова жорстокість» 

1.17. Заходи до Міжнародного дня рідної мови «Рідна мова – серця 

мого промінь…». 



1.18.  Зустріч із спеціалістом міськрайонного центру зайнятості щодо 

подальшого працевлаштування  здобувачів освіти. 

1.19. Заходи, присвячені 150-ій річниці з дня народження Лесі 

Українки: 

- у групі Пк-23 проведена вихована година «На світі запалає 

вогонь моїх пісень»; 

- у групі Пм-13 проведена виховна година під гаслом «Сором – 

хилитися і долі коритися!»; 

- у групі Тр-61С проведена виховна година «Видатна українська 

письменниця Леся Українка»; 

- за участю учнів 22 та 11 навчальних груп відбувся круглий стіл 

«Леся Українка – дочка Прометея»; 

- книжкові виставки: «Безсмертна донька мудрого народу», «Ні, я 

жива, я буду вічно жити…»; 

-  переглянуті документальні фільми про життя і творчість Лесі 

Українки. 

1.20 Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав «Ти – вічний біль, Афганістан…» 

1.21. Відкрита виховна година у групі Ст-37 за темою «Планета 

толерантності врятує світ» (майстер в/н Лежнюк Г.В.) 

1.22. Заходи з метою вшанування героїв Небесної Сотні. 

1.23. Першість з настільного тенісу серед здобувачів освіти I-III курсів. 

1.24. Першість з баскетболу серед здобувачів освіти I-III курсів 

(юнаки). 

1.25. Заходи щодо запобігання поширенню ГРВІ COVID - 19. 

2.  Прийнято участь у: 

- фотовиставці «Україна – це ми!» (Швидун Данііл нагороджений 

Грамотою); 

- Всеукраїнському онлайн-уроку «Онлайн-синергія для найкращого 

Інтернету» (учні груп Ст-37 та Пм-15 разом з викладачами Ковальовою Я. А. 

й Кузніченком А. О.); 

- обласних семінарах, вебінарах для педагогічних працівників 

(виступи Шариш Н.В. та Загоруйка В.М.); 

- урочистий захід «Імена солдат на повірці» - зустріч із афганцями; 

- prof_ukrainka_challenge до 150- річчя з дня народження Лесі 

Українки. 

3.  Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі у обласному огляді електронних освітніх ресурсів; 

- атестації професії зварник. 

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. 

7. Відраховано із закладу освіти за лютий 5 учнів: 1 учень з групи  Тр-61С  

(Чернушенко О.Г., Шарбург В.В.), 1 учень з групи ТЗ-1 (Ткачук О.І., 

Потапенко Т.В.), 1 учень з  Пк-26 (Нечволод Н.А., Чірікова С.Г., Лопатіна 

В.Г.), 1 учень з групи Зв-3 (Бондарь Г.С., Андросова О.В., Дідур С.А.), 1 

учень з групи Ст-37 (Ковальова Я.А., Лежнюк Г.В.) 

План роботи педагогічного колективу за лютий виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у листопаді 

2021року задовільною. 

2. Керівникам груп: Нечволод Н.А., Чіріковій С.Г., Лопатіній В.Г.,  

Чернушенко О.Г., Шарбургу В.В., Ткачук О.І., Потапенко Т.В., Бондарь Г.С., 

Андросовій О.В., Дідуру С.А., Ковальовій Я.А., Лежнюк Г.В. 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 

 

 

 

 
 


