
 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

  «КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

    01.11.2021                                 м. Куп’янськ                                        № 555 

 

   Про підсумки роботи педагогічного колективу 

   за жовтень 2021  

 

          Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр   

професійної освіти» у жовтні місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання методичної ради. 

1.2.  Засідання атестаційної комісії I рівня. 

1.3.  Інструктивно-методичні наради викладачів та майстрів 

виробничого  навчання. 

    1.4.  I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів  

загальноосвітньої підготовки. 

1.5. Засідання методичних комісій. 

1.6.  Засідання школи педагогічної майстерності. 

1.7.   Засідання педагогічної ради – консиліум з питань: 

- педагогіка партнерства як фактор адаптації здобувачів освіти – 

першокурсників до освітнього процесу; 

- педагогічний супровід формування соціальної компетентності 

здобувачів освіти. 

1.8.  Засідання школи педагогічного досвіду. 

1.9.  Святкові заходи до Дня Захисника України. 

1.10.  Змагання з метання гранати 

1.11. Виховні години за темою «Історія українського козацтва» 

1.12. Святкові заходи до Дня працівників освіти 

1.13. Відкритий урок майстра в/н Оковитої С.І. за темою «Укладання 

на  бігуді довгого волосся». 

1.14. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.15. Відкритий урок майстра в/н Удовік І.В. за темою «Виконання 

спіральних локонів» 

1.16. Змагання з футболу – 2021 

1.17. Спортивно-тематичний захід «Козацькі розваги». 

1.18. І тур огляду-конкурсу художньої самодіяльності груп III курсу 

під гаслом «Любов єднає, будує, творить, навчає!». 

1.19. Виховні заходи з нагоди визволення України від німецько-

фашистських загарбників. 



    2. Прийнято участь у: 

- Всеукраїнському челенджі «Обличчя захисників України»; 

- обласних та всеукраїнських семінарах та онлайн вебінарах; 

- Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Worldskills 

Ukraine» 2021 за компетенцією «Зварювальні роботи» (I місце – 

Самофалов Сергій, учень групи Зв-2). 

   3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- організації проведення мовних конкурсів; 

- участі у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності  

«Worldskills Ukraine» 2021 за компетенцією токар, перукар, електрик. 

    4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, 

огляд кабінетів і майстерень на готовність до проведення освітнього 

процесу з дотриманням правил безпеки життєдіяльності у зв’язку з 

пандемією COVID-19. 

   5. Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки  

роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

   6. Відраховано із закладу освіти у жовтні: учениця групи Пм-16 

Ігнатенко В. (Мірошніченко О.С., Артеменко Л.С.), учениця групи Пк-27 

Демочко К. (Чиркіна В.О., Грибовода Н.І.), учень групи ВКК-1 

Приходько О. (Гаврилейченко В.М., Яковенко В.Є.) 

   План роботи педагогічного колективу за жовтень виконано. 

   Враховуючи вищевказане, 

 

      НАКАЗУЮ: 

 

   1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у жовтні 

2021 року задовільною. 

   2. Керівникам груп: Мірошніченко О.С., Артеменко Л.С., Чиркіній 

В.О., Грибоводі Н.І., Гаврилейченко В.М., Яковенко В.Є. 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 

 
 

 

 

 


