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Про виконання навчальних
планів і програм у І семестрі
2015-2016 навчального року
Навчальний процес в ДНЗ «МВПУПІТ» організований відповідно до
робочих навчальних планів. Згідно з ними навчання у І семестрі тривало з 1
вересня по 29 грудня 2015 року. З метою виявлення стану виконання
навчальних планів та програм було проведено співбесіди адміністрації
училища з викладачами загальноосвітнього циклу, викладачами професійнотеоретичного циклу, майстрами виробничого навчання, перевірено
навчальну документацію, журнали теоретичного та виробничого навчання,
поурочно-тематичні плани, з метою з’ясування рівня виконання навчальних
планів та програм. Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність
виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми
і запис виконання його в журналі, проведення передбаченого мінімуму
контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання
навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, обов’язкових практичних
робіт. Питаннями виконання навчальних планів та програм адміністрація
училища системно моніторила під час відвідування уроків теоретичного та
виробничого навчання, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і
якість виконання програм.
Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за І
семестр 2015-2016 навчального року з усіх предметів загальноосвітнього,
професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання виконано.
Вивчення навчального матеріалу було послідовним, з дотриманням кількості
годин, визначених навчальними програмами на кожну тему. Записи у
журналах відповідають навчальним програмам і поурочно-тематичному
плануванню.
На початку вересня навчального року, згідно з планом внутрішнього
контролю, адміністрацією училища було перевірено поурочно-тематичні
плани викладачів та майстрів виробничого навчання. До уваги бралися

загальна кількість уроків, кількість тематичного оцінювання, контрольних,
лабораторних, практичних робіт.
Виходячи з вищевикладеного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів
робочих навчальних планів ДНЗ «МВПУПІТ» в І семестрі 2015-2016
навчального року.
2. Викладачам та майстрам виробничого навчання училища, при
плануванні роботи на ІІ семестр 2015–2016 навчального року, дотримуватися
вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі ПТНЗ , інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і
науки України, рекомендацій НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
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