
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

05.05.2021                                       м. Куп’янськ                                   № 229 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за квітень 2021 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної 

освіти» у квітні місяці працював за планом роботи закладу освіти: 

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. Засідання школи педагогічного досвіду в онлайн-режимі за 

допомогою платформи  Zoom. 

1.4. Засідання школи педагогічної майстерності в онлайн-режимі за 

допомогою платформи  Zoom. 

1.5. Уроки теоретичного та практичного навчання із використанням 

технологій дистанційного навчання, зокрема різних он-лайн платформ та 

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

згідно з розкладом. 

1.6. Виховні години у групах процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, зокрема різних он-лайн 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 он-лайн 

платформ та соціальних мереж. 

1.8. Нараду щодо проведення профорієнтаційної роботи. 

1.9. Засідання школи педагога-початківця в онлайн-режимі за допомогою 

платформи  Zoom. 

1.10. Роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом 

самоосвіти з отриманням сертифікатів. 

1.11. Створено відеоролик до  обласного заходу «Ярмарок професій» х 

професії «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник». 

1.12. Профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню 

корона вірусу COVID-19. 

1.13. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я. 

1.14. Заходи до Міжнародного дня авіації і космонавтики. 

1.15. Тиждень фізики та астрономії під гаслом «Фізика – наука 

майбутнього» у онлайн-форматі. 



1.16. Виставку інформаційно-документальних матеріалів у читальній залі 

бібліотеки «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять». 

1.17. Створено відеоролик з професії «Кухар». 

1.18. Вихідне діагностування здобувачів освіти III курсу. 

2. Прийнято участь у: 

- атестації педагогічних працівників комісією III рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; 

- обласному заході «Ярмарок професій» в онлайн-режимі; 

- вебінарах до Міжнародного тижня здоров’я підлітків; 

- фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Верстатник широкого профілю» (Клейн Олексій – II місце); 

- щорічній Всеукраїнській акції «За чисте довкілля та дня благоустрою 

територій населених пунктів»; 

- обласних вебінарах (заступника директора з навчально-виховної 

роботи, педагогічні працівники професій транспорту та с/г господарства, 

викладачів та керівників фізичного виховання, бібліотекарів, викладачів охорони 

праці, педагогічних працівників сфери послуг). 

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

трьохступеневий контроль за станом охорони праці, промислової санітарії у 

гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень. 

4.  Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки роботи у в 

дистанційному режимі.  

5. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

Запланована робота педагогічного колективу за квітень виконана. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у квітні 2021 року 

задовільною. 

 

 

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


