
 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

                                                                     Н А К А З 

29.09.2022                                                                                                                          № 220 

                                                                    м. Охтирка 

Про підготовку та проведення 

педагогічної ради 

  

 Згідно плану роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на 2022/2023 н.р., Положення 

про педагогічну раду ДНЗ «Охтирський центр ПТО», наказу ДНЗ «Охтирський центр 

ПТО» від 31.08.2022 № 184 «Про організацію методичної роботи у 2022/2023 н.р.» в ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО» (м. Охтирка 31.10.2022, м. Тростянець 28.10.2022, філія смт 

Велика Писарівка, 27.10.2022) буде проведено засідання педагогічної ради з порядком 

денним: 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Про підсумки вивчення досвіду роботи викладача Соболєвої І.Ф., тема «Інноваційні 

методи активного навчання – основа якості знань сучасного випускника»  

3. Про розгляд щорічного плану підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних 

працівників.  

4.Про стан і перспективи виконання регіонального замовлення. 

5. Про стан реалізації заходів з енергозбереження в освітньому закладі. 

6. Про стан підготовки кваліфікованих робітників з професії «Газозварник». 

7. Про стан викладання предмета «Фізика і астрономія» 

8. Про систему роботи зі здібними та обдарованими учнями. 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити порядок денний педагогічної ради. 

2. Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради: Ніжнік О.С., 

заступник директора з НВР;  Савочку Л.І., заступника директора з НМР; Татаренко Л.В., 

заступника директора з НВихР; Кузуба П.В., завідувача підрозділу; Кальченко О.О., 

завідувача філії. 

3. Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради:  

- з першого питання: Савочка Л.І., заступник директора з НМР;  Кузуб П.В., завідувач 

підрозділу; Кальченко О.О., завідувач філії. 

- з другого питання: «Про підсумки вивчення досвіду роботи викладача Соболєвої І.Ф., 

тема «Інноваційні методи активного навчання – основа якості знань сучасного 

випускника»»; Савочка Л.І., заступник директора з НМР; Соболєва І.Ф., викладач. 

- з третього питання: «Про розгляд щорічного плану підвищення кваліфікації та атестацію 

педагогічних працівників», Савочка Л.І.., заступник директора з НМР; Морозова Г.М., 

методист, Куткович О.М., методист. 

- з четвертого питання: «Про стан і перспективи виконання регіонального замовлення»; 

Татаренко Л.В., заступник директора з НВихР; Кузуб П.В., завідувач підрозділу; 

Кальченко О.О., завідувач філії. 

- з п’ятого питання: «Про стан реалізації заходів з енергозбереження в освітньому 

закладі», Ніжнік О.С., заступник з НВР. 

- з шостого питання: «Про стан підготовки кваліфікованих робітників з професії 

«Газозварник»», Кузуб П.В.. завідувач підрозділу; Морозова Г.М., методист. 



- з сьомого питання: «Про стан викладання предмета «Фізика і астрономія»», Савочка Л.І., 

заступник директора з НМР; Морозова Г.М., методист; Куткович О.М., методист. 

-з  восьмого питання: «Про систему роботи зі  здібними учнями», Татаренко Л.В., 

заступник директора з НВихР; голови методичних комісій Соболєва І.Ф., Кобилко Н.О., 

Кириленко Н.М. 

4. Провести засідання робочої групи з розробки плану проведення педагогічної ради та 

проекту рішень педагогічної ради 27.10.2022. 

5. Узагальнені матеріали та інформацію довести до відома педагогічного колективу на 

засіданні педагогічної ради: смт Велика Писарівка,  27.10.2022; м. Тростянець 25.10.2022; 

м. Охтирка 31.10.2022. 

       6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»                                                                          Анна ГОРОБЕЦЬ 

 

Юрисконсульт:                                                                                            Данило БЕЗПАЛЬКО 

 

З наказом ознайомлені: 

_________Ольга НІЖНІК 

_________Лідія САВОЧКА 

_________Леся ТАТАРЕНКО 

_________Петро КУЗУБ 

_________Олена КАЛЬЧЕНКО                                       

_________Ганна МОРОЗОВА 

_________Оксана КУТКОВИЧ 

 _________Ірина СОБОЛЄВА                                     

  _________Наталія КИРИЛЕНКО                                      

  _________Надія КОБИЛКО                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

 


