
 
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.12.2021                                     м. Куп’янськ                                        № 647 
 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за листопад 2021  

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у листопаді місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання школи педагогічного досвіду (Зеленкова Т.Г., 

Двурічанська В.Ю.). 

1.2 Засідання семінару-практикуму (Потапенко Т.В., Казачков С.О.) 

1.3. Засідання школи педагогічної майстерності (Чіріков О.М., 

Кошелева О.В.). 

1.4. Інструктивно-методичні наради викладачів, майстрів 

виробничого навчання, класних керівників. 

1.5. Засідання методичних комісій. 

1.6. I етап XXII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. 

1.7. I етап XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 1.8. Засідання ради з профілактики правопорушень. 

 1.9. І тур огляду-конкурсу художньої самодіяльності за темою 

«Любов єднає, будує, творить, навчає!» 

1.10. Нарада з питань забезпечення якості освіти за жовтень. 

1.11. Проведено відкритий урок з фізики за темою «Захист навчальних 

проектів з теми «Оптика» (група Пк-25, викладач Зеленкова Т.Г.) 

1.12. Заходи до Дня української писемності та мови у 

1.13. Заходи до Міжнародного Дня толерантності. 

1.14. Відкритий урок виробничого навчання (слюсарна справа) у групі 

ТЗ-2 на тему: «Свердління, зенкерування та розгортання отворів». Даний 

урок є складовою частиною модулю «Оволодіння основами слюсарної 

справи» (майстер в/н Лукашов О.В.). 

1.15. Тиждень безпеки дорожнього руху. 

1.16. Всеукраїнський тиждень професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

1.17. Конкурс професійної майстерності з професій 

сільськогосподарського виробництва. 



1.18. Презентацію сайту Центру кар’єрного розвитку. 

1.19. Відкритий виховний захід «Перукарський батл» (група Пм.15, 

майстри виробничого навчання Ірина Удовік та Світлана Оковита). 

1.20. Співпрацю з Українською інженерно-педагогічною академією. 

1.21. Конкурс професійної майстерності за професією «Електромонтер 

з ремонту та обслуговування електроустаткування». 

1.22. Конкурс професійної майстерності з професії «Кухар». 

1.23. Урок пам’яті «Голодомор в Україні: як це було». 

2. Прийнято участь у: 

- XXІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за 

темою «Слідом за пам’яттю»; 

- І (відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» з компетенції «Токарні 

роботи» (Швидун Данііл, група Ст-37 – 5 місце, майстер в/н Лежнюк Г.В.); 

- І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» у 2021 році за компетенцією «Електромонтажні 

роботи» (Лебідь Д. – 2 місце, майстри в/н: Рябоконь Р. В., Голубенко М. В., 

Кравченко В. В.); 

- Всеукраїнському онлайн-західІ «Популяризація професій та 

освіти у сфері енергоефективності»» 

- І (відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» з компетенції «Перукарське 

мистецтво» (Вікторія Буслова – 9 місце, майстер в/н Кощелева Г.Г.) 

- вебінарах, обласних семінарах; 

- онлайн-опитуваннях та анкетуваннях. 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- обласного огляду художньої самодіяльності; 

- участі в обласних етапах конкурсів та олімпіад з предметів 

загальноосвітньої підготовки; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, огляд 

кабінетів і майстерень до проведення освітнього процесу.  

5.  Складено графік внутрішнього контролю Центру, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

6. Відраховано із закладу освіти у листопаді учні: Гелеван О. група 

Тр-62С (Абашник Л.А., Казачков С.О., Цегельник А.Г.), Мисак Є. група 

ВЕВ-1 (Вельможна О. П., Кравченко В. В.). 

План роботи педагогічного колективу виконано повністю. 

 

 

 

 

 



Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у листопаді 

2021, задовільною. 

2. Керівникам груп: Абашник Л.А., Казачкову С.О., Цегельник А.Г., 

Вельможній О.П., Кравченку В.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 директоа з НВР            Валерій КРАВЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


