
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.04. 2021                                     м. Куп’янськ                               № 189 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за березень 2021 року 
 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у березні місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1 Засідання методичних комісій. 

1.2. Інструктивно-методичну нараду. 

1.3. Засідання педагогічної ради – дослідження: 

-  забезпечення та реалізація освітнього процесу з предмета «Історія»; 

-  шляхи та резерви підвищення якості освіти з професії «Верстатник 

широкого профілю» 

1.4. Засідання школи педагогічного досвіду. 

1.5. Атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією I рівня. 

1.6. Виставка газет до свята 8 Березня. 

1.7.  Тематичний тиждень Шевченківські свята «Завжди сучасний Тарас 

Шевченко у просторі і часі». 

1.8.  Нараду з контрольно-аналітичної діяльності. 

1.9. Фінал першості з баскетболу. 

1.10. Засідання школи педагога-початківця. 

1.11. Навчання за дистанційними технологіями згідно розкладу. 

1.12. Реєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО-2021». 

1.13. Свято «Смачна Масляна у нас!» 

1.14. Відкритий урок у групі Тр-61С «Творчість Сергія Жадана» 

(викладач української мови та літератури Ткачук Ольга Іванівна). 

1.15. Співпраця з ВНЗ електромеханічного коледжу Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

1.16. Відкритий урок виробничого навчання з професії «Кухар» майстра 

виробничого навчання Лопатіної  В. Г. «Приготування котлетної маси та н/ф з 

неї» 

1.17. Відкритий урок майстра виробничого навчання Лежнюк Г. В. з 

професії «Верстатник широкого профілю». 

2. Прийнято участь у: 

 - щорічному огляді художньої самодіяльності серед закладів професійної 

(професійно-технічної ) освіти Харківської області «Гімнастика для розуму і не 

тільки!»; 



- щорічний обласний огляд-конкурс технічної та декоративно-

прикладної творчості серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Харківської області; 

- VI щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «Ми – 

патріоти України» (9 учнів: 2 учня – I місце, 7- учнів – II місце. Керівник 

Кузніченко Андрій Олександрович); 

- атестації педагогічних працівників атестаційною комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації; 

-  обласних та Всеукраїнських онлайн-конференціях, вебінарах, онлайн-

курсах, інтернет-семінарах; 

- профорієнтаційній рекламній компанії «Калейдоскоп професій-2021»; 

- у обласній виставці-огляді електронних освітніх ресурсів з предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

3. Ведеться робота щодо: 

- створення центру кар’єрного розвитку закладу освіти;  

- участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю»; 

- проведення вихідного діагностування навчальних досягнень учнів; 

- проведення обласних контрольних робіт з предметів професійно-

теоретичної та загальнопрофесійної підготовки. 

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. 

План роботи педагогічного колективу за березень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у березні 2021 року 

задовільною. 

 

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 
 


