
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

„ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 40 м. НОВОУКРАЇНКА” 

 

Наказ 

31 грудня 2021 року                                                          №196 
м. Новоукраїнка 

 

Про підготовку до проведення 

засідання педагогічної ради 

 

 Згідно з річним планом роботи закладу на 2021 – 2022 навчальний рік, в 

січні 2022 року заплановано проведення  засідання педагогічної ради з 

порядком денним: 

1. Про затвердження плану підвищення кваліфікації на 2022 рік. 

2. Стан викладання навчальних предметів спеціальних дисциплін . 

дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень , академічної доброчесності. 

3. Система національно-патріотичного виховання та військово - спортивної 

підготовки в позаурочній роботі. 

4. Про підсумки навчально-виробничого процесу за I семестр 2021-2022 н.р. 

та пріоритетні напрямки удосконалення роботи на II семестр2021-2022 

навчального року. Аналіз директорських контрольних робіт та 

навчальних досягнень здобувачів освіти. 

5. Аналіз виконання плану роботи училища за I семестр 2021-2022 н.р. 

6. Підсумки право-виховної роботи у навчальних групах за I семестр 2021-

2022 н.р. Організація соціального супроводу учнів пільгової категорії. 

7. Аналіз стану травматизму за 2021 рік в закладі. 

8. Про допуск учнів навчальних груп 05,011,92,84 до ДКА. 

9. Про визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

З метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, активізації 

роботи педагогічних працівників на вивчення відповідних нормативних 

документів, розвитку ініціативи, творчості та особистої відповідальності  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад робочої групи для підготовки до проведення засідання 

педагогічної ради: 

Голова робочої групи: Сербіна Н.І. – директор; 

Члени робочої групи: Голуб Д.В. – заступник директора з НВР; 



Наєвська Н.М. – заступник директора з НВР; 

Залужна Л.Б.- методист; 

Лужна Ж.Г. – старший майстер; 

Зарудніцька А.О. – соціальний педагог; 

Бузян М.В. – практичний психолог; 

Стратонова І.І. – інженер з ОП; 

Кудіна І.В. – керівника фізвиховання; 

Голови МК: Сажієнко Т.В., Голуб Т.М., Клименко М.В., 

Майстри в/н : Колесник П.І.,Пастернак М.Л.,Чернявський 

В.О.,Гончаренко, Д.О.,Чайковський О.В., Бубнов С.Л.,Галушка С.О. 

Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради: 

 Залужну Л.Б. методиста -  з першого питання; 

 Голуба Д.В. заступника директора з НВР-  з другого питання; 

 Наєвську Н.М. заступника директора з НВхР- з третього питання; 

 Заступників директора Голуба Д.В., Наєвську Н.М., старшого 

майстра Лужну Ж.Г. – з четвертого питання; 

 Сербіну Н.І. – директора – з п’ятого питання; 

 Зарудніцьку А.О. – соціального педагога та Бузян М.В. – 

практичного психолога з шостого питання; 

 Стратонову І.І. – інженера з ОП – з сьомого питання; 

 Голуба Д.В. заступника директора з НВР та старшого майстра 

Лужну Ж.Г. з восьмого питання; 

 Методиста Залужну Л.Б. – з  дев’ятого питання. 

2. При підготовці до засідання педагогічної ради вжити заходів відповідно 

до порядку денного засідання: 

2.1. Надати узагальнений план підвищення кваліфікації педпрацівників на 

2022 рік на підставі замовлень педпрацівників, укладених договорів та 

кошторисних призначень. Відп. методист Залужна Л.Б. 

2.2. Заступникам директора , старшому майстрові, методисту підготувати 

пропозиції по удосконаленню роботи з даного питання за 

результатами спостереження навчальної діяльності викладачів та 

результатами навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних 

предметів спеціальних дисциплін. 

2.3. Заступнику директора з НВхР Наєвській Н.М.т а керівнику 

фізвиховання закладу Кудіну І.В. за підсумками вивчення стану 

національно-патріотичного виховання та позаурочної військово-

спортивної роботи надати план заходів по осучасненню напрямків 

роботи відповідно до Концепції розвитку щоденного спорту в закладах 

освіти. 

2.4. Заступникам директора , методисту ,старшому майстрові на підставі 

узагальнення спостереження за підсумками навчальної діяльності за I 

семестр,аналізом директорських контрольних робіт та навчальних 

досягнень здобувачів освіти визначити пріоритетні напрямки 

удосконалення роботи на II семестр2021-2022 навчального року. 



2.5. Директору закладу на підставі всебічного аналізу виконання плану 

роботи училища за I семестр визначити пріоритетні напрямки 

удосконалення роботи на II семестр2021-2022 навчального року. 

2.6. Соціальному педагогу, практичному психологу закладу на підставі 

аналізу спостереження за станом право-виховної роботи в навчальних 

групах та соціального супроводу учнів пільгових категорій надати 

план-заходів по удосконаленню роботи . 

2.7. Інженеру з ОП закладу на підставі аналізу стану травматизму в 

училищі надати план-заходів по удосконаленню роботи з 

профілактики та усуненню причин . 

2.8. Заступнику директора з НВР Голубу Д.В. на підставі поданих 

комплектів документації , виконання навчальних планів та програм 

забезпечити проведення заходів по допуску учнів навчальних груп 

05,011,92,84 до ДКА. 

2.9. Методисту підготувати відповідну документацію на підставі поданих 

заяв педпрацівників про підвищення кваліфікації; 

2.10. Проект рішення засідання педагогічної ради підготувати до 14.01.2022 

року. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор     Наталія СЕРБІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З наказом ознайомлені: 

 

Прізвище , ініціали Посада  Підпис  

 

Голуб Д.В. Заступник директора з НВР 

 

______________ 

Наєвська Н.М. 

 

Заступник директора з НВР ______________ 

Залужна Л.Б. Методист  ______________ 
 

Лужна Ж.Г. 

 

Старший майстер ______________ 

Зарудніцька А.О. 

 

Соціальний педагог  ______________ 

Бузян М.В. Практичний психолог  ______________ 
 

Стратонова І.І. Інженер з ОП ______________ 
 

Кудін І.В. Керівник фізичного виховання ______________ 
 

Сажієнко Т.В. Голова МК ______________ 
 

Голуб Т.М. 

 

Голова МК ______________ 

Клименко М.В. 

 

Голова МК ______________ 

Колесник П.І. 

 

Майстер в/н ______________ 

Пастернак М.Л. 

 

Майстер в/н ______________ 

Чернявський В.О. 

 

Майстер в/н ______________ 

Гончаренко Д.О. 

 

Майстер в/н ______________ 

Бубнов С.Л. 

 

Майстер в/н ______________ 

Чайковський О.В. 

 

Майстер в/н ______________ 

Галушка С.О. 

 

Майстер в/н ______________ 

 


