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Про моніторинг функціонування сайту
ДНЗ «МВПУПІТ» за
2016–2017 навчального року
Відповідно до річного плану роботи ДНЗ «МВПУПІТ» здійснено
моніторинг інформації, що розміщена на існуючому офіційному сайті
училища. Функціонування веб-сайту училища (структура, наповнення,
дизайн) відповідають критеріям МОН України від 22.03.2012 р.
За наслідками аналізу встановлено, що сайт училища має належний
зміст – щотижня висвітлюються основні події навчально-виховного процесу
в училищі. Оновлено розділ «Вступ» метою діяльності якого є надання
інформації про обсяги державного замовлення та особливості вступної
компанії; активно діяв зворотній зв’язок з адміністрацією ПТНЗ: було надано
102 електронних відповіді на інформаційні запити громадян з різних питань
(профорієнтаційного змісту, отримання педагогічних послуг тощо), системно
підтримувалася діяльність групи «Маршрут безпеки для молоді Дніпра» в
соціальній мережі «Фейсбук», а посилання на неї виведено на сайті училища
в розділі «Офіційні посилання». Підтримується інформаційний супровід
профорієнтаційного проекту «Паспорт професії», що надало можливість
оновити на належному рівні профорієнтаційну рекламу робітничих професій
на сайті.
Поряд із цим, у березні 2017 року підведено підсумки Всеукраїнського
конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу (номінація: заклади ПТНЗ
та коледжі).

По вебометричному рейтингу Sumy Web Rank 2017 серед ПТНЗ
та коледжів- учасників VII Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти,
сайт — Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії
та інформаційних технологій увійшов у 6% кращих навчальних закладів
України (у конкурсі приймали участь 243 заклади з усіх областей).
Таким чином, маючи високий показник на загальнодержавному рівні,
навчальний заклад посів ПЕРШЕ місце серед низки інших учасників
Дніпропетровської області.
Вебометричний рейтинг українських навчальних закладів профейсійнотехнічної освіти та коледжів щорічно проводиться Інтернет Асоціацією
України (ІнАУ) та Міністерством освіти і науки України (МОН) з метою
сприяння поширення інформаційних технологій у навчальний процес
та забезпечення новими зручними інструментами взаємодії всіх його
учасників — учнів, батьків, адміністрації навчальних закладів, стимулювання
ініціативи у цій сфері.
Центр
вебометрії
та веб-маркетингу (ЦВВМ) —
це структурний
підрозділ Сумського державного університету, який в основі рейтингової
методології використовує: показники інформаційної відкритості (об’єм
та доступність
на веб-сайті навчального
закладу
інформаційних,
презентаційних, навчальних, методичних матеріалів тощо); показники
корисності (згадуваності веб-сайту навчального закладу школярами, їхніми
батьками,
вчителями,
органами
державної
влади
та місцевого
самоврядування). Таким чином служба інформаційної підтримки веб-сайту у
складі: Калашніков М. та Юденков В. забезпечили на протязі навчального року
належні якісні та кількісні показники інформування суспільства про діяльність
навчального закладу.
Поряд з цим, у другому семестрі відкрито новий інформаційний канал
"УСПІХ-ТБ", на якому розпочато збирання інтерв'ю із успішними людьми
міста Дніпро та всієї України - бізнесменами, політиками, науковцями,
митцями, громадськими діячами. Канал створено колективом ДНЗ
"МВПУПІТ" з метою показати молоді - успішність ближче, ніж нам здається!
Підсумки перевірки викладено нижче у таблиці:
Таблиця 1. Загальна інформація щодо стану публікацій на сайті
ВИХОВНІ (34 публікації)
День знань в МВПУПІТ
Інтеграція – запорука професійного успіху
Співпраця з батьками – основа побудови ефективної педагогічної системи в
МВПУПІТ
День Миру в МВПУПІТ – 2016
Виховна година «Бабин Яр – історія і трагедія»
Фестиваль патріотичного театру
Вшанування пам’яті загиблих героїв в МВПУПІТ
Свято захисників України в МВПУПІТ
Кухарська справа – справжнє мистецтво

-

-

-

-

-

-

Вітаємо переможців внутрішньо училищних олімпіад
Свято української писемності та мови
День толерантності (терпимості) в МВПУПІТ
Тренінг «Толерантність»
Все про гриби – вчимо самі і ділимося знаннями з іншими
У гості до Його Величності
«Запали свічку» – з присвятою замордованим голодом
Вітаємо призерку обласного конкурсу «Ми проти насильства і жорстокості»
Всенародне та надважливе свято – День Збройних Сил України!
НІ – торгівлі людьми, ТАК – сім’ї без насильства!
Відвідування заходу «Студент ВНЗ року»
Хроніка подій: учні МВПУПІТ вшановують пам’яттю та повагою героїв
донецького літовища
У рамках відзначення 85-річниці Дніпропетровщини знайомимося з новітніми
героями нашого краю: Революція гідності. Історія створення створення батальйону
«Дніпро-1»
«Українське вікно до японської душі» – майбутні фахівці з інформаційної
діяльності МВПУПІТ розширюють межі пізнань
День закоханих в МВПУПІТ
Весінній загальноучилищний конкурс краси «MisMVPUPIT»
Студенти МВПУПІТ – на сторожі Шевченкового слова
Співпраця правового сектору молодіжного самоврядування з фахівцями полку
патрульної служби поліції «Дніпро-1»
Всесвітній день захисту прав споживачів в ДНЗ «МВПУПІТ»
За підсумками тижневика
Відзначення 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи
Фестивальний дивограй профтехосвіти – 2017 присвячено рідній
Дніпропетровщині
Дню пам’яті і примирення присвячено
2017 рік — Рік Японії в Україні, 22 травня — день Японії в МВПУПІТ
Тиждень історії в МВПУПІТ

НАВЧАЛЬНІ (57 публікацій)
Оновлення змісту освіти – конкурентний випускник
Компетенції підтверджено
Хто куди, а ми у Харків!
Науково-учнівська конференція «Polygraphy – what is it»
Учнівські олімпіади в МВПУПІТ розпочалися
Майстер-клас від випускниці - це супер!
Новації в підготовці кулінарів
На навчання до «Арт-Пресу»
День відкритих дверей в Mafia
Кулінарна подорож
Студенти МВПУПІТ удосконалюють свої компетенції на базі ТОВ «Арт-Прес»
Всеукраїнський тиждень права розпочався
Правовий брейн-ринг «Воїни права» – 2016

-

-

-

-

-

-

Математична лотерея
Обласні змагання з права – маємо 3-є місце!
Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології
Курсова робота як комплексне вирішення фахових завдань науковим способом
дослідження
«Ярмарок вакансій в МВПУПІТ» – впроваджуємо сучасні технології пошуку
роботи
Досліджуємо – презентуємо, секція МАН «Українська мова»
Досліджуємо – презентуємо, секція МАН «Історія краєзнавства»
Новорічне перезавантаження завершено
Вітаємо Артема Шевченко та творчу працю групи № 2
Осучаснення викладання предмету «Захист Вітчизни»
Участь ДНЗ «МВПУПІТ» у Всеукраїнському вебінарі до Дня соборності України
Кваліфікаційна атестація – результат досягнуто
Крок за кроком до кваліфікаційної атестації
Дорога до кожного учня лежить через урок – відкритий урок з математики
«Комбінаторні задачі»
Атестаційний період в ДНЗ «МВПУПІТ» – у розпалі
Знайомство із процесами документаційного забезпечення роботи органів місцевого
самоврядування
Майбутні техніки-технологи видавничо-поліграфічної галузі звітують
Когнітивні уміння та навички з предметної області «Видавництво та поліграфія»
підтверджено
Майбутні кухарі вивчають безсметні твори І. Котляревського
ART кафе Stolovka запрошує на гостини
Тиждень економіки в МВПУПІТ розпочався
Тижневик економічних дисциплін в ДНЗ «МВПУ ПІТ»
Економічна лотерея в ДНЗ «МВПУПІТ»
Методична комісія класних керівників звітує
Оволодіваємо навичками захисту Вітчизни
Педагогічний тренінг «до телерантності через діалог»
Тижневик майбутніх ІТ-фахівців розпочався
Брейн-ринг для операторів
Майбутні технологи-поліграфісти здійснюють професіні дослідження
ДПА – іспит пройдено!
Cтуденти МВПУПІТ навчаються розробці проектів для молоді
Вітаємо МВПУПІТ з перемогою у Міжнародному конкурсі медіа!
Конкурс фахової майстерності для майбутніх кондитерів
Цікаві експерименти з рідинами
Вчимося, досліджуємо, використовуємо в майбутній професійній діяльності
Вітаємо переможців обласних конкурсів з інформаційних технологій!
Крокуємо у майбутнє спільно з Європою
Кваліфікаційна атестація у друкарів
Презентація офіційного відкриття Всеукраїнської мандрівної освітньої виставки
«Кожен має право знати свої права»

-

Участь у круглому столі від Інституту ПТО НАПН України
Чергова поетапна атестація в МВПУПІТ
Чергова поетапна атестація – результату досягнуто
Педпрацівники МВПУПІТ оволодівають новими компетенція ми
За крок до випуску

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПІЗНАВАЛЬНІ (53 публікації)
-

-

-

-

-

-

-

-

Іногородні студенти МВПУПІТ знайомляться з музеями міста
Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України для учнів
МВПУПІТ у музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»
Пік Шевченка – майбутні кухарі отримують нові знання
Майбутні дизайнери вивчають твори декоративно-прикладного мистецтва
Класик української літератури Іван Франко поєднує сучасну молодь поліграфічних
навчальних закладів України
Історична драма у сучасній інтерпретації
В ліричний світ поета як у храм
Майбутні офісні працівники знайомляться з творчістю відомого художника
Ф.Решетнікова
За підсумками ювілею
Студенти МВПУПІТ в гостях у Харківському національному університеті
радіоелектроніки
Екскурсійна програма м. Харків для делегації МВПУПІТ
Вивчаємо сучасне виробництво
Інфрмаційний центр МВПУПІТ – бібліотека запрошує на свято мови!
«Ніч науки» – у Дніпрі
За графіком екскурсій – компанія «Бізнес-сувеніри»
Клуб «Духовна спадщина» в дії
Молодь профтехосвіти Дніпропетровщини долучилась до процесу отримання
актуальних знань з внесення змін до Конституції України
Екскурсія до «духовної скарбниці краю»!
Новорічне вітання від директора
Студенти МВПУПІТ намагаються популяризувати науку
Відеорезюме - ефективний крок у пошуці роботи
Дніпропетровщина кулінарна: історична та сучасна
Бібліотека МВПУПІТ щотижня готує нові цікаві експозиції та запрошує до світу
пізнання нового
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
Профтехосвіта Дніпропетровщини звітує про результати дослідноекспериментальної роботи Всеукраїнського рівня
«Світоч мудрості, духовне осереддя та символ нашої духовної культури»
Медіа Освіта та Нука – студенти МВПУПІТ йдуть у ногу з часом
Видатні постаті Дніпропетровщини – вивчаємо історію краю
Вивчаємо світ навколо себе
Книжкова виставка «Українська мелодія, Гребінки»
«Від Заходу до Сходу»

-

-

-

-

Міжнародний флешмоб «Global Shevchenko» – підтримуємо!
Студенти МВПУПІТ вклоняються перед могуттям таланту Кобзаря та долучаються
до міжнародного флешмобу «Global Shevchenko»
День театру для молоді ДНЗ «МВПУПІТ»
Занурення у казку українського дитинства
Всесвітній день поезії
Поліграфісти, кухарі й поети – усіх об’єднує весна!
Майбутні діловоди вивчають бібліотечні фонди ДОУНБ
Відеоміст: Дніпро – Закарпаття
Пам’ятна зустріч, приємне знайомство
МВПУПІТ – учасник головної медіаосвітньої події року!
«Безіменна зірка» для учнів МВПУПІТ
Театр збирає друзів, колег та прихильників його мистецтва
«Україна — космічна держава»
Майбутні фахівці інформаційної, бібліотечної та архівної справи відточують грані
професійної майстерності
Наші в Миколаєві. Вперше на червоній доріжці!
Молодь МВПУПІТ та Літературне Придніпров’я
Відшліфовуємо професіоналізм ?протягом виробничої практики
Звіт про відвідування Другої міжнародної науково-технічної конференції
«Поліграфічні, мультимедійні і Web-технології» студентами ДНЗ «МВПУ ПІТ»
«Дім без книги – Тіло без душі»?. Цицерон
Тиждень історії в МВПУПІТ
Нові шляхи співпраці з ВНЗ
Технології продуктивного навчання та обміну досвідом – пленер у с. Коблево
МВПУПІТ – приєднання до команди інформаційного майбутнього!

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ (11 публікацій)
-

-

Вивчаючи витоки української державності
День партизанської слави – ретроспективне дослідження студентів МВПУПІТ
День Гідності та Свободи – 2016
Патріотичний челлендж до Дня Соборності України
Презентація електронних плакатів на патріотичну тематику в ДНЗ «МВПУПІТ» з
нагоди Дня Соборності
Молодь профтехосвіти обирає – людяність, високе та духовне…
Памятаємо тих, хто загинув за Україну
«Допоки в собі не виховаєш українця» – участь МВПУПІТ у молодіжному форумі
Міжнародний день рідної мови
Калина — символ життя, крові, вогню
Популяризація вишиванки в МВПУПІТ

СПОРТИВНІ (7 публікацій)
Відкриття спартакіади в МВПУПІТ
Перше місце в полуфіналі – достойно!
Вітаємо нашу команду дівчат!

-

I етап гри «Сoкiл» серед ПТНЗ Днiпровського регiону завершено!
Вітаємо студентку МВПУПІТ, чемпіонку області з настільного тенісу!
День цивільного захисту в МВПУПІТ
Переможна естафета учнів МВПУПІТ

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (6 публікацій)
ПрофіСтарт: у морі професій МВПУПІТ
День відкритих дверей у фаховому ВНЗ
Ресурсний центр МВПУПІТ розширює горизонти співпраці
Профорієнтація продовжується – запрошуємо на навчання
Професійне консультування молоді – вимога часу!
Шляхів незліченна кількість, а вибрати треба тільки свій – «Освіта. Кар’єра.
Суспільство» – допоможе Вам!
САМОВРЯДУВАННЯ (20 публікацій)
-

-

-

Акція «Благодійність замість квітів» від студентів МВПУПІТ
Нагороди знайшли своїх лідерів
Час для подорожі та відпочинку – лідери молодіжного самоврядування МВПУПІТ
відвідали о. Хортиця!
Формування корпоративної культури в молодіжному середовищі МВПУПІТ
День самоврядування в МВПУПІТ
Студенти МВПУПІТ долучаються до наукової роботи
День відкритих дверей в МВПУПІТ
Хэллоуин в МВПУПИТ
Студенти МВПУПІТ долучилися до загальноукраїнського флешмоб
Лідери правового сектору, сектору молодіжних ініціатив та молодіжної активності
від МВПУПІТ – делегати Форуму української молоді!
Святкова конференція в МВПУПІТ з нагоди міжнародного Дня студентів!
Біржа благодійності в дії
Потяг єднання України привезе подарунки до дня Святого Миколая в зону АТО
Пишаємося вами, любі наші!
Новорічне святкове дійство в МВПУПІТ
Врятувати від забуття
Лідери самоврядування МВПУПІТ у столиці
«Вчимося жити у будинку Щастя»
Фестивалимо на фестивалі «медіаосвіта та наука»
Підписано угоду соціального партнерства

МЕТОДИЧНІ (20 публікацій)
Серпнева педрада в МВПУПІТ: основні завдання та стратегії розвитку у контексті
децентралізації профтехосвіти
Урочисте відкриття тренінгового кабінету в ДНЗ «МВПУПІТ»
Віртуальний методичний кабінет методичної служби МВПУПІТ в дії!
Вітання від директора з нагоди професійного свята

-

-

-

-

-

-

Пошук шляхів модернізації професійно-технічної освіти України в умовах
децентралізації
Продовжуємо роботу над реалізацією проекту : «ТРЕНІНГОВІ КАБІНЕТИ»
Науково-педагогічна конференція: «Глобальний виклик для ПТНЗ: створення
єдиного освітнього інформаційного середовища» у форматі «Світове кафе»
Фокус-група: дослідження державно-приватного партнерства у сфері ПТО в умовах
децентралізації
XEROX – 2016. Дніпро. Поліграфія
Викладачі МВПУПІТ вивчають виробничі інновації
Участь педпрацівників МВПУПІТ у міжнародній відео конференці
Підсумкова педрада за перший семестр
Нові шляхи взаємодії поліграфічного кластеру Дніпропетровщини з ПТНЗ
Методична комісія «Комп’ютерна обробка інформації» ділиться досвідом на
регіональному рівні
Методична рада в дії: затверджуємо інноваційний педагогічний досвід
Участь у роботі засідання Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти
Атестація педагогічних працівників – шлях до професійного зростання
Перше місце в області серед ПТНЗ та коледжів – вітаємо МВПУПІТ з рейтинговою
перемогою!
Інструктивно-методична нарада педпрацівників МВПУПІТ у режимі відеозв’язку
Інструктивно-методична нарада колективу МВПУПІТ – аналіз рішення підсумкової
колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Поряд із цим, вагомого значення для позиціювання діяльності ДНЗ
«МВПУПІТ» набуває власний відео канал на You Tube, який має значні
показники переглядів.
Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НМР Юденковій О.П. проаналізувати
результати моніторингу діяльності веб-сайту училища, усунути виявлені
недоліки роботи.
Термін: постійно
2. Продовжити процедуру наповнення веб-сайту новими педагогічними
проектами та розділами, продовжити роботу над поповненням власним
контентом відео-каналу на You Tube, системно оновлювати його.
Термін: постійно
3. Усім головам методичних комісій подавати відео матеріали для
оновлення розділу сайту «Відео-тезаурус». Врахувати у підведенні підсумків
роботи методичних комісій, що не всі відкриті навчально-виховні заходи,

згідно плану-графіку місячника професійної майстерності були висвітлені на
сайті.
Термін: постійно
4. Заступнику директора з НМР, Юденковій О.П. підготувати заявку та
відповідні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращий вебсайт ПТНЗ.
Термін: січень, 2017 року.
5. Вважати найбільш активними учасниками з оновлення змісту вебсайту училища групи № 2, 10, 11 та 17. Усі результати публікацій на сайті
врахувати під час підведення конкурсу року «Краща група року».
6. За підсумками роботи затвердити найактивніших учасників проекту
«Історичний персонаж» – це учні, що проводили дослідження, висвітлювали
цікаві події, приймали участь у медійних проектах:
Група № 1 – Помещіков Максим, Вороновська Олена, Аранцева
Анастасія
Група № 2 – Нестеренко Яна, Шевченко Артем
Група № 3 – Стусь Дарина
Група № 4 – Русь Ксенія
Група № 6 – Демешко Федір
Група № 8 – Огневець Дмитро
Група № 10 – Макарцева Марина, Бойчук Юлія, Неврюзіна Світлана,
Белих Анна
Група № 13 – Соболева Тетяна
Група № 17 – Сальникова Карина, Бочкова Світлана
Відзначити переможців інформаційної діяльності шляхом організації
для них туристичної екскурсії.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

Візи:
Заст. директора з НМР
О.П.Юденкова

В.А.МАКАРОВ

