МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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

№ 207
м. Дніпропетровськ

Про затвердження переліку підручників,
посібників та навчальних програм, ДСПТО,
які будуть використовуватись
у навчально-виробничому процесі
у 2016/2017 н.р.
Відповідно до Порядку забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів підручниками і посібниками (наказ МОН України від 24.12.1999 р. №
442/311/55), листа МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Щодо
методичних рекомендацій про вивчення навчальних предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах» та встановленого МОН України
переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних
посібників, рекомендованих для використання в старшій школі у
загальноосвітніх навчальних закладах та ПТНЗ з навчанням українською
мовою та з метою вдосконалення системи роботи з навчальною літературою,
здійснення ефективного контролю за використанням підручників, ДСПТО
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік навчальних програм, підручників (базових,
варіативних, допоміжних), які будуть використовуватись у навчальновиховному процесі протягом 2016/2017 н.р. (Додаток 1):
2. Викладачам:
2.1 До 05.09.2016 р. скласти поурочно-тематичні плани на І семестр
2016/2017 н.р. та подати на затвердження заступникам директора.
2.2 До 05.09.2016 р. довести до відома учнів список підручників та
посібників ,які будуть використовуватись у навчальному процесі
2016/2017 н.р.
3.
Бібліотекарю Слинько Н.В.:
3.1 До 08.09.2016 р. видати підручники та посібники згідно з
додатками до пункту 1.
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4. Майстрам виробничого навчання використовувати у фаховій
підготовці ДСПТО з професій:
ДСПТО 4222.N.82.11-2015, Професія: 4222 Адміністратор;
ДСПТО 4115.ОК.74.85 – 2013; Професія 4115 : Секретар керівника
(організації, підприємства, установи)
ДСПТО 4112. К72040-2006; Професія 4112 Оператор комп’ютерного
набору
ДСПТО 4112.DE.22.00- 2014 Професія: 4112 Оператор комп’ютерної
верстки
ДСПТО 7412.C.10.70-2015 Професія: 7412 Кондитер;
ДСПТО 5122 -НО.55,-2008; Професія: 5122 Кухар;
ДСПТО 8251 J.58.00-2015; Професія: 8251 Друкар офсетного плоского
друкування
ДСПТО 8251.DE.22.2014; Професія: 5251 Друкар флексографічного
друкування
На підставі затверджених Галузевих стандартів вищої освіти за
спеціалізаціями: Діловодство, Друкарське виробництво, Комп’ютерна
обробка текстової, графічної та образної інформації.

–
5.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з НМР Юденкову О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А.Макаров

