
 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.10.2021                                     м. Куп’янськ                                        № 479 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за вересень 2021 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у вересні місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання школи педагогічної майстерності: 

- формування у учнівській молоді життєво необхідних 

компетентностей з захисту України (викладач Загоруйко В.М.); 

- проблеми формування учнівського колективу учнів І курсу, 

шляхи вирішення (майстер в/н Грибовода Н.І.); 

- методи індивідуального підходу під час навчання водінню 

здобувачів освіти (майстер в/н Шарбург В.В.). 

1.2. Засідання семінару-практикуму: 

-           використання цифрових технологій та сервісів для повсякденного 

життя, професійної та особистої взаємодії (викладач Кузніченко А.О.); 

- створення «цифрового робочого місця» педагога (викладач 

Ковальова Я.А.); 

- використання корпоративних хмарних технологій (інженер-

електронник Овечкін Д.А.)  

1.3. Засідання школи педагога-початківця 

1.4. Інструктивно-методичні нарада. 

1.5. Засідання методичної ради. 

1.6. Нараду  з питань забезпечення якості освіти. 

1.7. Засідання творчої групи з інноваційної діяльності. 

1.8. Засідання атестаційної комісії I рівня. 

1.9. Вхідне діагностування з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

1.10. Засідання методичних комісій. 

1.11. Свято першого дзвоника  «день знань 2021» 

1.12. Перший святковий урок ««Втілені мрії про Незалежість». 

1.13.  Виставку квітів та композицій «Україно моя». 

1.14.  Спартакіаду до Всесвітнього дня фізкультурника серед учнів I 

курсу «О, спорт! Ти – мужність! Ти – натхнення!». 

1.15. Анкетування учнів та педагогів. 



1.16. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.17. Прослуховування першокурсників до вокально-хорового та 

театрального гуртків. 

1. 18. Екскурсія бібліотекою для здобувачів освіти I курсу 

 

 

1.19. Святковий захід у гуртожитку «Стань моїм другом» 

1.20. Заняття університету правових знань: 

- протиепідемічні заходи щодо поширення захворювання на 

короновірус; 

- нагородження переможців Спартакіади. 

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

під назвою «Дні відкритих дверей». 

1.22.  Відкритий урок майстра виробничого навчання Потапенко Т.В. 

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; 

4. Прийнято участь у: 

 -  акції до Всесвітнього дня прибирання; 

 - обласних вебінарах та конференціях.  

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. 

7. Відраховано із закладу освіти у вересні  учень з групи  23 Бугайов В.  

(Онищенко С.А., Голубенко М.В.). 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у вересні 

2021року задовільною. 

2. Керівникам групи 23  Онищенко С.А. та Голубенку М.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. 

 

 

В. о. директора 

Заступник директора з НВР          Сергій НАСОНЕНКО 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Онищенко С.А. 

Голубенко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


