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У першому семестрі 2015–2016 навчального року методична робота в
ДНЗ «МВПУПІТ» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до основних
завдань, що затвердженні на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від
28.08.2015 р.).
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науковометодичної проблеми спрямованої на формування соціалізованої, професійнокомпетентної особистості шляхом впровадження ідеї гуманітарної системи
особистісно-орієнтованого навчання та виховання, розвиток творчості,
здібності, обдарувань учнів та виконання таких завдань:
1. Створення оптимально організованої системи виявлення рівня
навчальних досягнень учнів «системний контроль рівня досягнень учнів
ПТНЗ» на основі моніторингу навчального процесу, під яким розуміється
система рейтингів оволодіння предметними знаннями, уміннями і
компетенціями та загального процесу розвитку молоді в училищі на базі
програмної платформи «Управління кадрами».
2. Підвищення рівня загальноосвітньої підготовки як базису професійної
та повсякденної діяльності любого члена соціуму на основі дидактичного
принципу змістового профілювання та у відповідності з особливостями
майбутньої професійної діяльності з системним та систематичним
використанням диференційовано-інтегративного підходу.
3. Відродження традицій української культури, почуття патріотизму в
єдності з етнічними та загальнолюдськими цінностями, виховання поваги до
законів країни та громадянських прав громадян, прагнення до збереження та
розвитку престижу навчального закладу, його традицій; формування

фундаменту національної культури особистості, що викликає потребу до
побудови та удосконалення себе, країни, суспільства та світу в цілому.
4. Реалізація програми соціально-професійної адаптації випускників
ПТНЗ на базі новоствореного ресурсного центру «Професійний розвиток
молодіжних ініціатив», що має за мету формувати такі базові компетентності
випускника: швидкий аналіз технологічних процесів на виробництвах;
забезпечення та підтримка довіри до себе зі сторони соціальних партнерів роботодавців; демонстрація ефективних навичок комунікації та презентації,
навичок та методів проведення аналізу створеного продукту; оцінка власної
діяльності, самооцінка власної діяльності.
5. Запуск нового етапу експериментально-дослідної роботи щодо
впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання шляхом
реалізації форсайт-проекту «Ресурсний центр ПТНЗ як інноваційний
майданчик розвитку регіональної системи професійної освіти». Проведення
зональних тренінгів для учнів ЗНЗ «Шлях до успіху».
6. Продовження розвитку технологічної культури викладачів та майстрів
виробничого навчання шляхом розробки нестандартного проекту,
педагогічного вісника «Розмова про головне…», основною метою якого має
стати підтримка інновацій в регіональній системі професійної освіти в основу
діяльності якого покладено діюча трибуна публічного обговорення переваг та
ризиків різних інновацій, проблем в професійній освіті регіону.
7. Розбудова функції включення учнів в екологічні та здоров’єзберігаючі
практики, практики планування розвитку рідного міста, вивчення історичних
зон мегаполісу.
8. Розробка методологічної платформи для реалізації освітніх
можливостей соціальних мереж та хмарних технологій
9. Впровадження міжнародного партнерства з метою перетворення ДНЗ
«МВПУПІТ» на сучасний міжнародно-визнаний інноваційний, науковоосвітній, аналітичний, консалтинговий і освітній проектний центр
дніпропетровського регіону.
10. Забезпечення участі роботодавців у процесах професійного навчання
і підготовки
Комплекс заходів першого семестру включав такі напрямки роботи:
– формування інтелектуальних навичок діагностування явищ та
процесів, їх критичного та автономного аналізу; готовність до інноваційної
діяльності та самоосвіти педагогічних працівників ДНЗ «МВПУПІТ»;
– вміння працювати автономно та колективно. Прийняття самостійних
рішень, позитивної конструктивної поведінки усіма суб’єктами навчального
процесу;
– поглиблення професійних знань та навичок фундаментального
характеру, що мають стати основою для забезпечення професійної мобільності
та підвищення кваліфікації в системі професійної освіти;
– формування підприємницьких навичок, що включають ініціативу,
творче ставлення до своєї роботи, здатність до осмислення перспектив її

розвитку, оцінювання ризиків у разі прийняття нових рішень, розуміння
законів бізнесу адміністрацією ПТНЗ.
У ДНЗ «МВПУПІТ» протягом першого семестру 2015–2016 н.р.
працювала навчально-методична рада, яка вивчала основні питання діяльності.
На нарадах розглядалися питання методичної роботи. В училищі
проводиться системна робота з метою підвищення професійної майстерності
педагогів через розвиток творчого потенціалу, удосконалення індивідуальних,
групових колективних форм роботи.
Так, педколективом ДНЗ «МВПУПІТ» було організовано та проведено
курси підвищення кваліфікації для бібліотекарів ПТНЗ «ІКТ в роботі
бібліотекаря» – перенавчено 10 осіб, зароблено 2004,03 грн.
Організовано та проведено платні освітні послуги для учнів ПТНЗ
«Робота з комп’ютерною графікою у програмі ФотоШоп» – перенавчено 15
осіб, зароблено 2833,44 грн.
Організовано та проведено платні освітні послуги для учнів ПТНЗ
«Касир (в банку)» – перенавчено 17 осіб, зароблено 2890,20 грн.
Таким чином діяльність навчально-практичного центру «Банк-освіта»
вважається ефективною, загалом шляхом надання платних освітніх послуг
зароблено у першому семестрі – 7727,67 грн.
На базі навчально-практичного центу «Сучасні поліграфічні матеріали»
проведено 7 інформаційних лекцій для учнів ЗНЗ та 2 семінари для викладачів
шкіл області про значення поліграфічної промисловості у формуванні
інформаційної безпеки держави Україна. Діяльність цього центру вважається
також ефективною.
В училищі були своєчасно розроблені організаційно-педагогічні,
методичні заходи щодо забезпечення якісного навчально-виховного процесу.
В колективі ефективно продовжується напрям експериментальнодослідницької діяльності за темою «Модель впровадження профільного
навчання на базі ресурсного центру ПТНЗ – «Професійний розвиток
молодіжних ініціатив». Педагогічний колектив ДНЗ «МВПУПІТ» прийняв
активну участь у міській науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми управління інноваційними процесами в освіті. Перспектива
розвитку навчального закладу в світлі проекту Закону України «Про
освіту», яка відбулася у міському палаці дітей та юнацтва. Від навчального
закладу з доповіддю на широкомасштабному форумі освітян презентувала
досвід роботи заступник директора Юденкова О.П. за темою: «Створення
моделі впровадження профільного навчання старшокласників на базі
ресурсного центру вищого професійного училища».
Набуло подальшого розвитку інтенсивне використання сучасних
технічних засобів навчання, інформаційно-телекомунікаційних технологій у
навчальному процесі, створення відповідних програмних педагогічних засобів,
курсів дистанційного навчання, електронного тестового контролю, модулів
трудових навичок тощо. Створено нові фахові відео-фільми, що розміщені на
сайті училища.

Було організовано роботу 6 методичних об’єднань викладачівпредметників та 1 класних керівників, затверджено плани роботи, науковометодичні проблеми, над якими працювали методичні комісії, визначено
керівників різних проектів із числа досвідчених педагогів. Робота методичних
об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової
майстерності викладачів, удосконалення методики проведення уроку. Були
проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких
обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні питання.
Плідною була робота методоб’єднань по підготовці до предметних декад
олімпіад (математики, української мови та літератури, фізики, правознавства).
Розпочато перший етап традиційних загально училищних конкурсів:
краща група року, лідер року, кращий кабінет року, кращий паспорт
дисципліни, правовий брейн-ринг.
Дієвою була робота викладачів, які ділилися своїми надбаннями,
показували свої творчі лабораторії на обласному рівні шляхом проведення
майстер-класів щодо презентації технології формування електронного
освітнього середовища, створення інтерактивних засобів навчання: Нудьга
В.О., Лебідь Л.О., Юдіна М.В., Панова І.І., Новак С.Б., Афанасьєва О.Ю.,
Гончарова І.П., Юденкова О.П, а також мали публікації у збірнику праць
«Впровадження інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників»
(за матеріалами Всеукраїнського семінару, 7, 8 жовтня 2015 р., Біла Церква).
Методичною комісією «Діловодство» укладено спецвипуск практикозорієнтованого журналу «Теорія, методика і практика професійної освіти».
Усі викладачі згідно затвердженого плану пройшли курсову
перепідготовку та стажування згідно перспективного плану роботи училища,
вивчається робота викладачів, які будуть атестуватися в 2016 р.
На протязі семестру були проведені відкриті заходи, змістове
наповнення яких висвітлено на сайті училища, найбільш досконалими стали:
– Тиждень мови та літератури;
– Виховна година до Дня української писемності і мови «Мова моя
українська – берегиня наша»;
– Тиждень правознавства. Правознавчий брейн-ринг;
– Тиждень історії. Видатні захисники України;
– Олімпійський тиждень до дня фізичної культури та спорту;
– День здоров’я. Свято Покрови до Дня Захисника Вітчизни;
– Проведено першість училища з шахів, шашок, настільного тенісу,
гімнастичного троєборства;
– Відкритий урок з фізики: «Виготовлення маятника та визначення
періоду його коливань»;
– Математична лотерея та відкритий урок з математики: «Застосування
лінійної алгебри та аналітичної геометрії до розв’язування практичних задач з
поліграфії»;
– Відкритий урок з хімії: «Шкідливий вплив вживання алкоголю,
наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини»;

– Майстер класи для кухарів – виготовлення Короваю до Дня Миру,
приготування Кулішу до дня Козацтва;
– Відкритий урок з виробничого навчання, 3 група: «Використання
електроних таблиць Microsoft Excel для розв’язування фізичних задач»;
– Відкритий урок зі спецтехнології: «Елементи технології продуктивного
навчання «Календар»;
– Відкритий конкурс професійної майстерності: «Битва операторів»;
– Відкритий урок-презентація «Вступ до фаху», «Діловодство» та інші.
На протязі першого семестру в училищі було створено максимально
сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку
обдарованих учнів та проведено роботу з удосконалення творчого потенціалу
викладачів та майстрів виробничого навчання шляхом організації дієвої
роботи школи професійної майстерності. Всі педагогічні працівники сприяли
підготовці та участі переможців училищних предметних олімпіад та в
олімпіадах другого етапу. Постійно здійснювати поповнення банку даних із
кращих науково-практичних робіт учнів.
Здійснювалася робота над проблемою створення ситуації успіху
шляхом упровадження методик лекційного уроку, проведення практикумів,
семінарських занять, конференцій, заліків, вимоги до реферативної роботи
учнів; проведено інструктивно-методичну нараду за темою «Формування
психології успіху — основне завдання училища. Формування позитивної
мотивації навчання» і «Застосування на уроках різних моделей співпраці
учнів (парна, групова робота, ігрові прийоми)». Поряд із цим, забезпечено
участь навчальних груп в обласному проекті «Ми діти твої, Україно», що
реалізується на виконання концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді (наказ МОН від 16.06.2015 № 641).
У рамках зазначеного проекту проведено:
– Тиждень історії. Тема: «Доленосні події в Україні початку XXI
століття – День гідності і свободи (21.11.2015 р)» – відповідальний викладач,
Ковбаса В.М.
– Тиждень навчального курсу «Європейський вибір України»,
Міжнародний день толерантності – 16.11.2015 р. – відповідальний викладач,
Нудьга В.О.
– Тиждень правових дисциплін під гаслом «Прав без обов’язків не
буває», Міжнародний день прав людини – 10.12.2015 р. – відповідальний
майстер в/н, Шах В.С.
– започатковано он-лайн проект «Історичний персонаж».
Керуючись листом департаменту освіти і науки від 10.12.2015
№ 7957/0/211-15 «Про завершення I семестру 2015–2016 н.р. в ПТНЗ
області» здійснено внутрішньо-училищний контроль з питань виконання
навчальних програм відповідно до робочих навчальних планів (обсяг,
планомірність, відповідність змісту, виконання практичної частини, система
письмових робіт, система контролю знань), організації обліку знань
(дотримання єдиного орфографічного режиму, стан оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів, дотримання норм оцінювання, обсяг і характер

домашніх завдань), перевірки заповнення журналів обліку теоретичного та
виробничого навчання.
Відповідно до плану роботи навчального закладу на навчальний рік,
Положення про внутріучилищний контроль, затвердженого наказом
директора № 169 від 20.09.2010 р. та з метою проведення порівняльного
аналізу директорських контрольних робіт з поточним та семестровим
оцінюванням, внесення коректив у критерії оцінювання в навчальному
закладі, було проведено зрізи знань учнів із загальноосвітньої та професійнотеоретичної, практичної підготовки. Загальні показники по навчальному
закладу (%): початковий – 5,9; середній – 42,55; достатній – 37,74; високий –
13,81. На цій підставі у другому семестрі має бути сформовано новий підхід
до методів викладання, спрямований на підвищення пізнавальних потреб
молоді. Результати контрольних зрізів знань засвідчили що набутий рівень
знань та умінь учнів з теоретичної підготовки сформований в більшій мірі на
середньому рівні, дуже низький відсоток високого рівня.
На підставі проведеного моніторингу роботи у першому семестрі
НАКАЗУЮ:
1. Продовжувати у ІІ семестрі 2015–2016 н.р. роботу над науковометодичною проблемою ДНЗ «МВПУПІТ».
2. У ІІ семестрі методичному кабінету необхідно здійснити апробацію та
аналіз перепрацьованих ДСПТО з професій: кондитер, адміністратор, друкар
офсетного плоского друкування.
Продовжити спрямування методичної роботи на вирішення таких
завдань:
– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих
предметів шляхом забезпечення тісної інтеграції з профільними спец
предметами та виробничим навчанням;
– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального
плану;
– організацію науково-дослідницької роботи учнів ЗНЗ;
– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету училища,
методичних комісій;
3. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи
в училищі в цілому та в кожній методичній комісії зокрема.
4.
Заступнику директора з навчально-методичної роботи
Юденковій О.П..:
4.1. Скоректувати методичні заходи з педагогічними працівниками
училища з урахуванням позитивного досвіду та попередження недоліків,
допущених у роботі.
5. Викладачам-предметникам:
5.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти та
узагальнити досвід роботи над проблемою « Пошуково-дослідницькі підходи

у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення
інформаційного суспільства» до 22.01.2016 р.
5.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з
досвіду роботи;
5.3.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою
підвищення результативності навчально-виховного процесу.
6. Класним керівникам підготувати узагальнені матеріали за темою
«Інновації у роботі з молоддю в позанавчальний час» до захисту на відкритій
трибуні – 26.01.2016р.
6.1. Продовжити реалізацію патріотичного он-лайн проекту
«Історичний персонаж».
6.2. Вважати за наслідками роботи в проекті лідерами публікацій 11 та
17 групи. У другому семестрі активізувати роботу усіх навчальних груп,
особливу увагу на підвищення мобільності учнів звернути майстрам в/н груп
молодших спеціалістів.
7. У ІІ семестрі методичним об’єднанням викладачів-предметників
необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими учнями, працювати над
підвищенням рівня якості знань учнів, продумувати науково-теоретичні
питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науковометодичних проблем. Підвищити роботу предметних кабінетів і їх роль в
поліпшенні мотивації навчання учнів.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-методичної роботи Юденкової О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
Візи:
Заст. директора з НМР
О.П.Юденкова

В.А. Макаров

