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Про підвищення професійної
педагогічної компетентності та
розвиток творчих здібностей
здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти у ДНЗ «МВПУПІТ»
Успіх інноваційних змін сучасного закладу П(ПТ)О у першу чергу залежить
від творчого потенціалу педагогічних працівників, готовності до безперервної
самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної
спрямованості особистості. Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі
освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних
кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня.
Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної
діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності викладача чи
майстра виробничого навчання, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної
спрямованості.
Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних
напрямків реформування освіти. Керуючись головними нормативно-правовими
документи Міністерства освіти і науки України:
– «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно
підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».
(Закон України «Про освіту»);
– «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне
самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина
розвитку освіти);
у ДНЗ «МВПУПІТ» визначено основним напрямком удосконалення рівня
професійної компетентності педагогічних працівників – професійне
самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності та поширення
передового педагогічного досвіду на рівні закладу освіти та області в цілому.

Поряд з цим, глобальні зміни соціально-економічного устрою суспільства
відбилися у системі професійної освіти України, розвиток ринкових відносин і
виникнення ринку праці зобов’язують педагогічних працівників ЗП(ПТ)О давати
системні знання молоді про професійну сферу діяльності, її специфіку та
технологію, формувати особистісні якості фахівця як активного учасника й
організатора цієї діяльності.
Усі методичні комісії ДНЗ «МВПУПІТ» мають працювати над створенням
відповідних педагогічних умов, які сприяють формуванню творчих здібностей
майбутніх фахівців: забезпечення позитивної мотивації учнів до навчальної чи
навчально-творчої діяльності; введення й активне використання нових форм і
методів, які стимулюють розвиток творчих здібностей особистості; творча
атмосфера, здоровий морально-психологічний клімат у колективі; залучення учнів
до активної комунікативно-ігрової діяльності.
У рамках виконання зазначених вище стратегічних завдань та Річного плану
роботи
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити реалізацію обґрунтованих педагогічних умов, що мають
сприяти формуванню творчих здібностей у молоді, інтелектуального, морального,
духовного, патріотичного та фізичного розвитку особистості учнів.
2. Педагогічним працівникам забезпечити постійне нарощування професійної
компетентності, створення системи підготовки викладачів та майстрів виробничого
навчання до самоосвіти, що охоплює питання навчально-методичного, технічного,
програмового, інформаційного, лінгвістичного, організаційного, психологічного
забезпечення.
3. Поновити училищний інформаційний банк про учнів «Платформа успіху»
(до 01.10.2018) та внести записи до програмної оболонки «Кадри та контингент» на
веб-сайті училища.
4. Викладачам загальноосвітньої підготовки та професійно-теоретичного
циклу сприяти підготовці та участі переможців першого етапу предметних та
фахових олімпіад та конкурсів в обласному етапі.
5. Усім педагогічним працівникам долучитися до реалізації наскрізного
освітнього проекту ГАЗПО (громадянсько-активний заклад професійної освіти) у
рамках впровадження і розвитку програми
Освіта для демократичного
громадянства з метою впровадження інструментів демократичного врядування у
закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Для забезпечення реалізації
проекту виокремлюється чотири ключові сфери:
– врядування, лідерство, управління і відповідальність перед громадою;
– ціннісно-орієнтована освіта;
– співпраця,
комунікація
та
участь:
конкурентоспроможність
і
самовизначення закладу професійної освіти;
– дисципліна учнів.
6. На протидію булінгу (цькуванню) в освіті відповідно до чинного
законодавства визначено зміст поняття – булінг (цькування) — це діяння учасників
освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному,

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних
комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або
такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла
бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
З метою запобігання булінгу в учнівській спільноті забезпечити впровадження
комплексної програми «Протидія булінгу», а також соціальної ініціативи
здобувачів освіти в рамках інноваційного проекту «Піджеон». Мета проекту:
«Створення та поширення якісних соціальних роликів, що пропагуватимуть ідеї
людяності, взаємоввічливості, терпимості та поваги до ближнього».
7. Затвердити відкриті заходи школи професійної майстерності на 2018–
2019 н.р. , усі методичні розробки заходів погоджувати в установленому порядку та
здавати до навчальної частини.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Назва заходу
Олімпійський тиждень
до дня фізичної
культури та спорту
Професійні екскурсії
для груп друкарів
«Вступ до професії» на
підприємства:
«Видавництво
VESNA», «Аттоліс»,
«Баланс-Клуб», «Арт
Прес»
Урок-екскурсія
«Історія поліграфічних
матеріалів»
Виховний захід «День
Миру»
Змагання з мініфутболу
Участь у конкурсі
логотипів для
бібліотеки
(бібліотека ім..
Свєтлова)
Екскурсії на
поліграфічні
підприємства
«Додрукарська
підготовка видань»
Екскурсія до ресторану
«Кеди-искусствоведы»
Екскурсія до ресторану
«Puri Chveni»

Термін проведення

Відповідальні

Вересень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

Вересень

Гудимова Т.М.
Волощук Л.А.
Бабіна В.В.
Поліщук В.Д.

Вересень

Бабіна В.В.
Шаршунович О.В.

Вересень

Попович Н.А.

Вересень

Мотайов М.М.

Вересень

Юдіна М.В.,
Слинько Н.В.

Вересень

Гожик Л.О.,
Огієнко Н.Я.,
Оніщенко І.В.,
Васильєва С.В,
Завізіон Л.А.,
Юдіна М.В.,
Лебідь Л.О.

Вересень

Лобашева О.В.

Вересень

Новак С. Б.

Примітка

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

Підготовка учнівського
відеоролику «Єралаш»
Підготовка
відеоролику
«Буктрейлер ДНЗ
«МВПУ ПІТ»» для
конкурсу бібліотек
Розробка нових
профорієнтаційних
матеріалів
(закладки, календарі,
брошури)
Змагання з
багатоборства
Змагання з
гімнастичного
триборства
Змагання з настільного
тенісу
«Приготування
«Кулішу до дня
Козацтва » 1курс гр
№14
Виховний захід « Їжа в
релігії. Табу. Традиції.»
Технологія
приготування їжі –
«Прянощі та приправи»
Відкритий урок в/н
«Запечені страви та
гарніри з овочів»
І етап олімпіади з
історії
Професійні екскурсії
для груп друкарів
«Технології
виготовлення
поліграфічної
продукції» на
підприємства:
«Видавництво
VESNA», «Аттоліс»,
«Баланс-Клуб», «Арт
Прес»
Урочистий захід до
Дня Захисника
Вітчизни .
І тур олімпіади з
фізики

Жовтень

Юдіна М.В.

Жовтень

Юдіна М.В.,
Слинько Н.В.

Жовтень

Гончаров О.М.,
Гожик Л.О.,
Юдіна М.В.

Жовтень

Мотайов М.М.

Жовтень

Мотайов М.М.

Жовтень

Мотайов М.М.

Жовтень

Панова І. І.

Жовтень

Новак С. Б.

Жовтень

Лобашева О. В.

Жовтень

Панова І. І.

Жовтень

Ковбаса В.М.

Жовтень

Гудимова Т.М.
Волощук Л.А.
Бабіна В.В.
Поліщук В.Д.

Жовтень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

Жовтень

Безкровна О.М.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

І тур олімпіади з
математика
І тур олімпіади з хімії
І тур олімпіади з
біології
І тур олімпіади з
екології
І тур олімпіади з
інформатики
Відкритий захід
з хімії «Виявлення
казеїну в молочних
продуктах»
Тиждень професії:
- Посвята в кухарі
групу №17
- Карвінг-фігурне
нарізання овочів
- конкурс стіннівок
«Кухар, кондитер – моя
професія»;
Кулінарна ярмарка
«гарненькі та
смачненькі»
Тижневик
енергозбереження
Міжнародна
природознавча гра
«Геліантус – 2018»
Відкритий урок з
біології
«Біорізноманіття нашої
планети, як наслідок
еволюції. Гриби,
водорості»
Міднародний
природничий
інтерактиний конкурс
«Колосок» осінній2018
Змагання з гирьового
спорту
Змагання з баскетболу
Виховний захід
«Цікавинки про книгу»
Участь у конкурсі
юних винахідників та
раціоналізаторів
ІІ етап олімпіади з
історії

Жовтень

Макаренко Т.М.

Жовтень

Суліма А.Ю.

Жовтень

Суліма А.Ю.

Жовтень

Суліма А.Ю.

Жовтень

Гончарова І.П.

Жовтень

Суліма А.Ю.

Жовтень

Методична
комісія побутове
обслуговування

Листопад

Безкровна О.М.

Листопад

Безкровна О.М.

Листопад

Суліма А.Ю.

Листопад

Суліма А.Ю.

Листопад

Мотайов М.М.

Листопад

Мотайов М.М.
Шаршунович О.В.
Поліщук В.Д.
Безродна Т.П.
Шаршунович О.В.
Баранець О.В.

Листопад
Листопад
Листопад

Ковбаса В.М.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

І етап олімпіади з
англійської мови
Виховний захід
«Посвята в
поліграфісти: з
минулого в майбутнє»
І етап олімпіади з
української мови та
літератури
Проведення конкурсу
знавців української
мови імені Петра
Яцика
Виховний захід
«Революція Гідності і
свободи»
Виховний захід «День
пам’яті жертв
голодомору»
Виховний захід «День
писемності та мови»
Організація круглого
столу з роботодавцями
«Обмін досвідом»
Підготовка учнівських
графічних робіт на
тему «Молодь
профтехосвіти за
енергозбереження»
Зустріч «Сходинки до
кар’єрного зростання»
з учасником
всеукраїнського
конкурсу «Друкар
року»
Екскурсія на
кондитерську фабрику
«А.В.К.»
Участь в мастер класах
започаткованих
асоціацією українських
шеф-кухарів:
«Приготування
італійських страв»
Прийняття участі у
проекті «STEM-на
Дніпрі»

Листопад

Ульянченко Л.В.

Листопад

Ульянченко Л.В.

Листопад

Терещенко К.С.

Листопад

Терещенко К.С.

Листопад

Аніщенко І.В.

Листопад

Афанасьєва О.Ю.,
Васильєва С.В.

Листопад
Листопад

Шаршунович О.В.
Поліщук В.Д.
Методична
комісія
«Друкарське
виробництво»

Листопад

Гончаров О.М.

Листопад

Безродна Т.П.
Шаршунович О.В.

Листопад

Панова І. І.

Листопад

Методична
комісія побутове
обслуговування

Листопад

Панова І. І.

53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.

Участь у п’ятій
всеукраїнській
учнівській науковопрактичній
конференції «Освітня
друкарська діяльність
Ставропігії»
Проведення конкурсу
знавців української
мови імені Тараса
Шевченка
Тижневик права та
громадянської освіти:
- Відкритий захід
«Всесвітній день прав
людини»;
- Флеш-моб для учнів
«Учні за права людей».
- Організація інтернет
досліджень в
соцмережах «Розвиток
прав людини»
Відкритий захід «День
збройних сил»
Новорічний концерт
Всеукраїнський
конкурс з англійської
мови «Грінвіч»
Відкритий захід
«Математична
лотерея»
Відкритий урок з
фізики « Вплив
електричного та
магнітного полів на
живі організми»
ІІ тур. онлайнолімпіади з фізики
ІІ тур. олімпіади з
математики
Змагання з шахів
Майстер-клас з
предмету
«Комп’ютеризовані
системи обробки
текстової та графічної
інформації» на тему
«Ознайомлення зі
специфікою
використання

Грудень

Гожик Л.О.

Грудень

Терещенко К.С.

Грудень

Афанасьєва О.Ю.

Грудень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.
Лобашева О.В.

Грудень

Ульянченко Л.В.

Грудень

Макаренко Т.М.

Грудень

Безкровна О.М.

Грудень

Безкровна О.М.

Грудень

Макаренко Т.М.

Грудень

Мотайов М.М.

Грудень

Гожик Л.О.

Грудень

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.

периферійних
пристроїв у якості
комп’ютерних
репросистем»
Розробка навчального
відео «Ознайомлення з
СТР»
Майстер-клас
«Обробка зображень у
програмі PhotoShop»
Презентація учнівських
колажів «До Дня
української писемності
та мови»
Презентація стенду
учнівських робіт
«Приклади верстки»
Майстер-клас від учня
«Особливості роботи
дизайнера на
поліграфічному
підприємстві»
Організація та
проведення
професійної вікторини
для учнів за напрямком
підготовки
«Комп’ютерна
обробка»
Професійний конкусрзмагання «Інфоманія»
Виховний захід
«Підсумки декади
професії»
Он-лайн семінар для
представників м/к
«Перспективи
застосування
мережевих технологій
у професійному
навчанні»
Урок-семінар з
дисципліни «Основи
web-дизайну та webпрограмування» на
тему «Порівняння
засобів розробки вебсайтів»
Участь в мастер класах
започаткованих
асоціацією українських

Грудень

Юдіна М.В.

Грудень

Рубан І.В.

Грудень

Васильєва С.В.
Завізіон Л.А.

Грудень

Попович Н.А.
Романченко Н.І.

Грудень

Баранов В.Л.,
Попович Н.А.
Романченко Н.І.

Грудень

Огієнко Н.Я.

Грудень

Оніщенко І.В.,
Шах В.О.

Грудень

Юдіна М.В.

Грудень

Баранець О.В.

Грудень

Юдіна М.В.

Грудень

Методична
комісія побутове
обслуговування.

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.
86.

87.

шеф-кухарів:
«Локальна кухня. Сет з
5 страв замість 2-х
класичних»
Виховний захід
«Пам’ятай про крути»
Конкурс-гра
«Поліграфічна абетка»
Підготовка учнівських
графічних робіт для
оновлення стенду
«Учнівські роботи»
Підготовка робіт для
участі у конкурсі
«Макетування та
верстка»
Розробка тесту для
з’ясування наявності
інтернет-залежності
учнів, опрацювання
результатів тесту у
вигляді інфографіки
Участь в мастер класах
започаткованих
асоціацією українських
шеф-кухарів: «Один
продукт-багато
рішень»
Участь у дні відкритих
дверей КУК Київського
Університету Культури
Участь у он-лайн
конкурсі «Офісне
програмування»
Інтегрований урок
теоретичного навчання
«Перспективи розвитку
поліграфічної галузі»
Професійна вікторина
Відкритий урок з
алгебри «Комбінаторні
задачі»
Відкритий урок з
інформатики
«Інформаційна
безпека»

Січень

Ковбаса В.М.

Січень

Шаршунович О.В.

Січень

Гончаров О.М.

Січень

Юдіна М.В.
Гожик Л.О.,
Оніщенко І.В.,
Шах В.О.,
Васильєва С.В.,
Лебідь Л.О.

Січень

Юдіна М.В.

Січень

Методична
комісія побутове
обслуговування

Січень

Панова І. І.

Січень-лютий

Гончарова І.П.

Лютий

Афанасьєва О.Ю.

Лютий

Огієнко Н.Я.

Лютий

Макаренко Т.М.

Лютий

Гончарова І.П.

88.
89.
90.
91.

92.

Інтернет -олімпіада з
офісного
програмування
Змагання з черлідінгу
Змагання з волейболу
Підготовка колажів на
тему «Загрози та
безпека в Інтернеті»
Участь педагогів у
вебінарі до
Всесвітнього дня
безпечного Інтернету

Участь учнів у он-лайн
уроці до Всесвітнього
93.
дня безпечного
Інтернету
Урок в/н «Робота з
об’єктами в
94.
графічному редакторі
Illustrator»
Майстер-клас з
дисципліни
95.
«Технології обробки
інформації»
Бінарний урок –
96. візуалізація
«Серверування столу»
Шевченківський
тижневик:
- Відкритий урок
«Тарас Шевченко –
герой часу»
97. - Виховний захід
присвячений
тижневику до Дня
народження Т.Г.
Шевченка на тему: «З
Шевченком крізь віки»
Відкритий урок
98. «Міжнародний день
прав споживача»
Міжнародний
99. математичний
конкурс «Кенгуру»
Всеукраїнський
конкурс юнних
дослідників
100.
«Кристали» Євгена
Гладишевського

Лютий

Гончарова І.П.

Лютий
Лютий

Мотайов М.М.
Мотайов М.М.

Лютий

Юдіна М.В.

Лютий

Лютий

Юдіна М.В.
Гожик Л.О.,
Оніщенко І.В.,
Шах В.О.,
Лебідь Л.О.
Оніщенко І.В.,
Шах В.О.,
Юдіна М.В.
Лебідь Л.О.

Лютий

Васильєва С.В.
Завізіон Л.А.

Лютий

Лебідь Л.О.

Березень

Ульянченко Л.В.

Березень

Терещенко К.С.

Березень

Афанасьєва О.Ю.

Березень

Макаренко Т.М.

Березень

Суліма А.Ю.

Науково-освітній
проект «Вчителі та учні
беруть участь в
101.
екологічному
моніторингу
Антарктиди»
Відкритий урок «Вплив
електромагнітного
102. поля на живі
організми».

103.

104.

105.

106.
107.
108.
109.

110.

111.

112.

113.

Виховний захід
«Трагедія на
Чорнобильській АЕС»
Відзначення
Всесвітнього дня
авіації та космонавтики
Міднародний
природничий
інтерактиний конкурс
«Колосок» весняний2019
Міжнародний конкурс
«Левеня»
Всеукраїнська Інтернет
-олімпіада «На урок»
Змагання з легкої
атлетики
Випуск методичного
бюлетеня від
представників комісії
Презентація виконання
учнівського проекту по
розробці інтерактивних
книг з предмету
«Основи веб-дизайну
та веб-програмування»
Відкритий урок
«Приготування страв з
макаронних виробів.
Вимоги до якості.
Відпуск.
Виставка стіннівок
присвяченою
техногенній катастрофі
на Чорнобильській
атомній електростанції
Професійний конкурс
«Кращій в професії»

Березень

Суліма А.Ю.

Березень

Безкровна О.М.

Квітень

Дяченко М.Б.
Волощук Л.А.

Квітень

Безкровна О.М.

Квітень

Суліма А.Ю.

Квітень

Безкровна О.М.

Квітень

Гончарова І.П.

Квітень

Мотайов М.М.

Квітень

Юдіна М.В.

Квітень

Юдіна М.В.

Квітень

Новак С.Б.

Травень

Безкровна О.М.

Травень

Оніщенко І.В.,
Шах В.О.,
Васильєва С.В.

114. Участь у конференції
Участь в обласному
інформаційнотехнологічному проекті
115. «Строката планета:
страви народів
Європи» страва
«Рагмунг»

Травень

Всі представники
комісії

Протягом року

Методична
комісія побутове
обслуговування

8. Затвердити графік перевірки уроків адміністрацією: вівторок, п’ятниця.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.директора ДНЗ «МВПУПІТ»

О.П.Юденкова

