МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
18 липня 2016 року

№ 163
м. Дніпропетровськ

Про підсумки науково-методичної
роботи 2015-2016 навчального році
У 2015–2016 н.р. освітня діяльність педагогічного колективу училища
здійснювалася відповідно до обраної стратегії, спрямованої на створення
власної моделі висококваліфікованого випускника з опорою на концепцію
особистісно зорієнтованого навчання й виховання.
Для реалізації науково-методичної проблеми – «Системне методичне
забезпечення предметів і професій, зміцнення навчально-матеріальної та
інформаційно-технічної бази, як основних умов підвищення якості
професійної освіти, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій та виробничих інновацій» – протягом навчального року тривав
активний пошук нових форм і функціональних структур із підготовки
педагогічних працівників ВПУ в загальнометодичногму, психологопедагогічному та науково-теоретичному аспектах.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі
питання:
– аналіз внутрішньоучилищної методичної роботи за минулий
навчальний рік. Завдання методичної роботи закладу на 2016-2017 н. р.;
– про організацію роботи педколективу над методичною проблемою;
– розподіл обов'язків між членами методичної ради;
– визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів;
– про організацію науково-дослідницької роботи учнів та педагогів у
рамках обласного експерименту за темою: «Створення моделі впровадження
профільного навчання старшокласників на базі ресурсного центру
«Професійний розвиток молодіжних ініціатив»;
– схвалення планів роботи методичних комісій;
– про ознайомлення з нормативними документами, які регламентують
роботу ДНЗ «МВПУПІТ» у 2015-2016 р. (наказами та листами МОНУ),
надання методичних рекомендацій при викладанні предметів;

– про підготовку та участь учнів у Всеукраїнських олімпіадах,
конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, фахових
професійних конкурсах, предметних конкурсах, турнірах.
– про результати перевірки журналів теоретичного та виробничого
навчання;
– особливості проведення ЗНО- 2016. Підготовка учнів до ДПА/ЗНО;
– інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його
професіоналізму;
– про рівень самоосвітньої роботи педагогічних працівників над
реалізацією індивідуальних науково-методичних проблем;
– аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування
проходження курсів підвищення кваліфікації на 2017рік;
– звіт про роботу методичних комісій;
– про підготовку матеріалів до участі у Міжнародній виставці (Київ)
– творчі звіти педпрацівників, які атестувалися;
– звіти про роботу керівників гуртків;
– про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році;
– про реєстрацію на ЗНО-2016;
– про підготовку учнів до ЗНО/ДПА;
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні
педагогічних рад, обласних та всеукраїнських семінарів, інших методичних
заходів, організованих НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та Інститутом
ПТО НАПН України
Протягом 2015-2016н.р було проведено відкриті уроки:
№ П.І.Б. викладача
з/п
/ майстра
1
Єлова Г.І.

2

3
4

5

Назва заходу

Тиждень мови та літератури
До Дня української писемності і
мови «Мова моя українська –
берегиня наша»
До дня народження Лесі Українки:
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити!»
До дня народження Т. Шевченка:
«Сім струн любові до Кобзаря»
Ковбаса В.М.
Тиждень історії
Тиждень
правознавства.
Правознавчий брейн-ринг
Доба воєнного комунізму. НЕП
Урочистий захід до Дня Захисника
Вітчизни
Афанасьєва О.Ю. Тиждень економіки
«Молодий підприємець»
Ус Л.В.
Тиждень англійської мови
«Українська кухня»
«Особливості
святкування
в
англомовних країнах»
Мотайов М.М., Олімпійський тиждень до дня

Тип (урок, виховний захід)
виховний захід
Виховна година
Відкритий урок
виховний захід
виховний захід
виховний захід
Відкритий урок
виховний захід
виховний захід
Відкритий урок
виховний захід
Відкритий урок
Виховний захід
виховний захід

Нестерова Л.О.

6
7

8

9
10

11

фізичної культури та спорту
День здоров’я. Свято до Дня
Захисника Вітчизни
Першість училища з шахів, шашок,
настільного тенісу, гімнастичного
троєборства
Мотайов М.М.
«Розвиток
координаційних
здібностей в спортивних іграх»
Нестерова Л.О.
«Розвиток фізичних якостей за
допомогою вправ степ-аеробіки та
самоконтроль
за
фізичними
навантаженнями в процесі уроку»
Мотайов М.М., Першість з волейболу, баскетболу,
Нестерова Л.О.
мініфутболу, легкої атлетики
Безкровна О.М.
«Виготовлення
маятника
та
визначення періоду його коливань»
Макаренко Т.М. Математична лотерея
«Застосування лінійної алгебри та
аналітичної
геометрії
до
розв’язування практичних задач з
поліграфії»
Родіна А.О.
«Шкідливий
вплив
вживання
алкоголю, наркотичних речовин,
тютюнокуріння на організм людини»
Гончарова І.П.
Тиждень інформатики
Новак С.Б.
«Крупи, бобові, макаронні вироби»
«Технологія приготування страв з
овочів та грибів»
Панова І.І.
Виготовлення Короваю до Дня Миру
групою 13
Приготування Кулішу до дня
Козацтва
«Різноманітність здобутих навичок»

12

Оліфер Г.О.

13

Панова І.І.,
Новак С.Б.

14

Васильєва С.В.
Завізіон Л. А.

15

Гончаров О.М.

16

Терновська Н.М.
Сорокіна Н.І.

17

Степаненко

Вивчення передового педагогічного
досвіду
Тиждень професії:
- Конкурс
стінгазет
«Кухар,
кондитер – моя професія»;
- Приготування тістечок та торту;
- «Посвята в кухарі»
«Використання електроних таблиць
Microsoft Excel для розв’язування
фізичних задач»
«Інформаційний калейдоскоп»
Елементи технології продуктивного
навчання «Календар»
«Створення листівок з анімаційними
ефектами
засобами
програми
PhotoShop»
Предмет «Дизайн упаковки»

виховний захід
виховний захід
Відкритий урок
Відкритий урок

виховний захід
Урок з фізики
виховний захід
Урок з математики

Урок з хімії
виховний захід
урок
Урок в/н
Урок
виховний захід
Майстер-клас
групи 13

учнів

Виховний захід

Урок в/н
Позакласний захід
Презентація учнівських
проектів
Урок в/н
Відкритий урок

О.Ю.

Тема: «Розробка дизайну упаковки
для подарункової продукції»
18 Юдіна
М.В. «Робота
з
електронними Майстер клас
Сергієва Ю.С.
технологічними картками»
19 Юдіна М. В.
«Битва операторів»
Позакласний захід
Горняга О.І.
Майстри в/н
Презентація
електронного
фотоальбому
Майстри в/н
«Моя професія – моя гордість»
Конкурс стіннівок
Майстри в/н
Щоденна інформація для проведення
15-хв.
20 Шепетюк О.В.
«Підготовка офсетної аркушевої Урок в/н
машини до роботи та друкування
тиражу»
«Визначення основних властивостей Урок т/н
паперу» лабораторно-практична
робота з предмету
«Матеріалознавство»
21 Волощук Л.А.
«Історія виникнення періодичної Виховний захід
Гудимова Т.Н.
продукції (газета, журнал)»
22 Шаршунович
«Історія книги та сучасність. Цікаві Виховний захід
О.В.
факти про книгу»
23 Садовська І.М.
Прес-конференція
з
учнями- Захід
стажерами гр. № 1
24 Афанасьєва
Актуальне інтерв’ю
Захід
О.Ю.
25 Гончаров О.М.
«Виконання технологічного процесу Інтегрований урок
Садовська І.М.
виготовлення
листівки
Безродна Т.П.
(додрукарські,
друкарські,
Романченко Н.І. післядрукарські процеси)
Горняга О.І.
Гудимова Т.М.
Волощук Л.А.
26 Горняга О.І.
«Реставрування книг»
Гурток
Романченко Н.І.
27
Конкурс стіннівок, присвячений Виховний захід
поліграфії
28. Юденкова О.П.
Науковий семінар «Термінологічна Семінар
база документознавства»
29 голова м. к.,
Виховний захід
майстри в. н.,
Творчий вернісаж «Професія у
учні
груп малюнках та літературних нарисах»
9,10,15,18,19
30 майстер в. н.
Урок
Урок-презентація «Вступ до фаху»
Нудьга В.О., 15
(у межах профорієнтаційної роботи)
група
31
Проект «Формування професійних Коучінг
Голова м. к., інтересів»:
коучінг
«Керування
група молодших проектами» (до оновлення змісту
спеціалістів
освітніх
стандартів
робітничих
професій)
32 Викладач
Майстер-клас
з
українського Майстер-клас

Нудьга В.О.

33

34

35

ділового мовлення «Формування
текстів запитів» (для широкого кола
зацікавлених)
Викладач
Бінарний
урок
з
предмету Урок
Сергієва Ю.С., «Документаційне
забезпечення
майстри в. н.
управління»
та
виробничого
Аніщенко І.В.,
навчання з професії «секретар
Огієнко Н.Я.,
керівника» «Технологія роботи зі
учні 18 групи
зверненнями громадян»
Урок виробничого навчання з Урок
Майстри в. н.
професії «оператор комп’ютерного
Шах В.С.,
набору» «Створення бази даних
Біжко М.М.,
навчальної
групи»
(практикоучні 19 групи
зорієнтований урок)
голова м. к.,
майстри в. н.,
Брейн-ринг «Професіонали»
учні груп 18, 19,
Створення демонстраційних засобів Майстер-клас
Голова м. к.,
навчання
(відеофільми
майстри в.н.
технологічних процесів діловодства)

Уроки проведені на належному науково-теоретичному, методичному
рівні.
Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація
матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників ВПУ. Протягом року
продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду
роботи викладачів та майстрів, за результатами якої поповнено
інформаційний банк бібліотеки.
З боку адміністрації училища, голів методичних комісій надавалася
допомога молодим викладачам-початківцям, а також тим, які навчалися на
курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування
педагогів.
Протягом 2015-2016 н.р. було організовано роботу 7 методичних
комісій, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими
вони працювали, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.
Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення
методичної підготовки, фахової майстерності педагогів, удосконалення
методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання
методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання
(підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення
підсумкових контрольних робіт, проведення державної підсумкової
атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року педагогічні
працівники училища проводили позакласні заходи в межах предметних
тижнів.
Поряд із цим, у 2016-2017 н.р. необхідно чітко спланувати роботу з
обдарованими учнями, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів,
підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики,

української та іноземної мови, хімії, активніше залучати учнів до участі в
інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для
обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
Одним із напрямків методичної роботи в училищі була організація
занять з різними категоріями педагогічних працівників.
Відповідно до навчального плану роботи ВПУ серед молоді було
організовано курс за вибором «ВІЛ/СНІД», «Маршрут безпеки», за
результатами роботи над яким, навчальний заклад виграв гранд на створення
Тренінгового кабінету, вся діяльність висвічується на он-лайн сторінках у
соціальній мережі FB «Маршрут безпеки для молоді Дніпра».
В 2016-2017 н. р. необхідно продовжити роботу щодо залучення учнів і
педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення
навичок дослідницької роботи.
Учні ВПУ активно брали участь в олімпіадах. З метою підготовки та
участі переможців училищних олімпіад в олімпіадах обласного етапу було
складено графік підготовки учнів до олімпіад. Викладачіі-предметники
проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком.
Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою,
наказом по училищу.
За результатами аналізу науково-методичної роботи у ДНЗ
«МВПУПІТ» у 2015–2016н.р. (детальний звіт додається)
НАКАЗУЮ:
1. Визнати науково-методичну роботу протягом 2015–2016 н.р.
достатньою для забезпечення ефективного навчально-виховного процесу,
створення умов для становлення та розвитку особистості кожного учня,
підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, проведення
дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності.
2. Заступникові директора з навчально-методичної роботи
Юденковій О.П.:
2.1. Спланувати роботу з педагогічними працівниками ВПУ на 2016–
2017 н.р. з урахуванням позитивного досвіду та рекомендацій теорії і
практики сучасної педагогічної науки.
2.2. Спланувати роботу з урізноманітнення спектра форм,
Методів, засобів, технологій методичної роботи з професійного
розвитку медпрацівників ВПУ з 01.09.2016 р.
2.3. Сформулювати нову методичну проблему на наступні п’ять років,
розробити теоретичний опис та практичні рекомендації щодо її реалізації.
2.4. Скласти план роботи педагогічного кабінету.
2.5. з 01.09.2016 забезпечити психологічний супровід реалізації
методичної проблеми силами психологічної служби ВПУ.

2.6. До 01.09.2016 оновити веб-сайт училища, підготувати
презентаційні буклети училища.
3. Заступникам директора до 01.10.2016 розробити критерії особистого
рейтингу педагогічних працівників училища і представити на розгляд
педагогічної ради.
4. Координацію роботи за виконанням цього наказу залишаю за собою
В.о. директора ДНЗ «МВПУПІТ»

І.М.Садовська

