МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
29 серпня 2017 року

№ 229
м. Дніпро

Про організацію роботи з обдарованими
учнями та затвердження графіку
діяльності школи професійної майстерності
Відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь
України», затвердженої постановою КМУ № 148 від 18 лютого 2016 року,
реалізація якої передбачає створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості, переорієнтацію вітчизняної системи
освіти на гуманістичні, індивідуально-орієнтовані та розвивальні освітні
технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють неординарні
здібності, а також керуючись чинним законодавством про освіту, з метою
формування в учнівської молоді загальноєвропейських принципів:
відкритості, рівності можливостей, дієвому та відповідальному підході, а
також безпосередньому залученні молоді до її виконання
У рамках реалізації Річного плану роботи ДНЗ «МВПУПІТ» у 2017–
2018 н. р.
НАКАЗУЮ:
1. Створити максимально сприятливі умови для інтелектуального,
морального та фізичного розвитку обдарованих учнів та провести роботу з
удосконалення творчого потенціалу викладачів та майстрів виробничого
навчання шляхом продовження дієвої роботи школи професійної
майстерності.
2. Поновити училищний інформаційний банк даних про учнів
«Платформа успіху» (до 01.12.17) та внести записи до програмної оболонки
«Кадри та контингент» на веб-сайті училища.
3. Сприяти підготовці та участі переможців училищних предметних
олімпіад в олімпіадах другого етапу. Постійно здійснювати поповнення
банку даних із кращих науково-практичних робіт учнів.
4. Під час проведення нарад та засідань контролювати роботу
викладачів з обдарованими учнями, практикувати виступи про досвід роботи
найрезультативніших із них (постійно).

5. Спрямувати роботу психолого-педагогічного семінару, школи
передового педагогічного досвіду на розв’язання проблеми механізму
інтелектуального розвитку учнів та обговорення ситуації успіху при
проектних методах навчання (за планом роботи).
6. Заступнику директора з НВР – Гончаровій І.П. та з НМР –
Юденковій О.П.:
– проводити училищні конкурси та виставки творчих робіт учнів
ПТНЗ, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованої молоді
(постійно).
– продовжити творчі зв’язки із колективами міських театрів та музеїв,
видатними постатями української культури.
– рекомендувати і надалі залучати талановиту молодь училища до
участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу
позакласних гуртків та секцій.
– забезпечити інформування про всі досягнення учнів ПТНЗ на сайті.
7. Керівникам методичних комісій:
– розглянути проблему створення ситуації успіху шляхом
упровадження методик лекційного уроку, проведення практикумів,
семінарських занять, конференцій, заліків, вимоги до реферативної роботи
учнів (листопад 2017 р., засідання м/к).
– провести тренінг за темою «Можливості освітнього середовища в
Офісі - 365» (жовтень, 2017 р.), «STEM-освіта – світовий освітній тренд)»
(листопад, 2017р.), «Використання інформаційно-комп’ютерних систем у
процесі управління Новою українською школою» (грудень, 2017),
«Технології Web-2 та інтернет-сервіси для педагога, та їх місце у сучасному
уроці» (грудень, 2017 р.) «Розвиток готовності педагогічних працівників до
інноваційної діяльності» (січень, 2017) та узагальнити матеріали у вигляді
інформаційно-методичних звітів за підсумками роботи першого семестру
(планування розділу індивідуального плану – навчально-методична робота).
8. Забезпечити участь усіх навчальних груп в загальноучилищних
проектах.
9. Затвердити відкриті заходи школи професійної майстерності на
2017–2018 н.р., розробки погоджувати та здавати заступнику директора з
НМР – Юденковій О.П.:
№
п/п

Назва заходу

Термін
проведення

1.

Олімпійський тиждень до дня
фізичної культури та спорту.

вересень

2.

День Миру

вересень

3.
4.
5.

Тиждень історії «2017р. – рік
Української історії
1917-1921 рр.»
Урочистий захід до Дня
Захисника Вітчизни .
Життя – це найвища цінність

09 – 14
жовтня
13 жовтня
жовтень

Відповідальні

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.
Нудьга В.О.
Лебідь Л.О.
Ковбаса В.М.
Мотайов М.М.
Новак С.Б.

Примітка

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Назва заходу

Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
шахів
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
настільного тенісу
Урок – демонстрація нових
прийомів роботи
«Візуалізація поліграфічної
продукції: аксонометрія
картонної упаковки засобами
векторного редактора»
Технологія приготування
борошняних кондитерських
виробів. Санітарія та гігієна
«Санітарно гігієнічні вимоги
при приготуванні
кондитерських кремів»
група №17
Технологія приготування
борошняних кондитерських
виробів. Санітарія та гігієна
«Санітарно гігієнічні вимоги
при приготуванні
кондитерських кремів» група
№17
Виховний захід « Життя – це
найбільша цінність»
Тиждень професії «Кухар,
кондитер»:
- Посвята в кухарі групу №14;
- Карвінг – фігурне нарізання
овочів;
- Конкурс стіннівок «Кухар,
кондитер – моя професія»;
-Олімпіада серед учнів груп
1-3 курсів;
- «Санітарно гігієнічні вимоги
при приготуванні
кондитерських кремів»
Тиждень мови і літератури.
День писемності та мови (в
рамках тижневика)
Проведення конкурсу знавців
української мови імені Петра
Яцика
Тиждень англійської мови
Відкритий урок «Традиції
святкування національних
свят в різних країнах»

Термін
проведення

Відповідальні

жовтень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

жовтень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

жовтень

Гончаров О.М.

жовтень

Панова І.І.

жовтень

Новак С.Б

жовтень

Новак С.Б

жовтеньлистопад

Новак С.Б.,
ПановаІ.І.
Лобашева О.В.

6 – 10
листопада

Ярошенко О.О.

листопад

Ярошенко О.О.

листопад

Ульянченко Л.В.

Примітка

№
п/п

Назва заходу

16. Моя професія
Просвітницька місія
17.
поліграфії
Першість училища та участь у
18. Спартакіаді учнів ПТНЗ з
гімнастичного триборства
Урок з інформаційних
19.
технологій «Інфографіка»
Обласний семінар з
20.
інформаційних технологій
Олімпіади з математики і
21.
фізики
Конкурси:
22.
- «Геліантус»;
- «Кенгуру»
23. Олімпіада з фізики
24.

Конкурси:
- «Геліантус»;
- «Левеня»

25. Олімпіада з хімії, біології
26. Конкурс «Геліантус»
Олімпіади з інформатики та
27.
інформаційних технологій
Відкритий урок «Духовний
28.
образ Г.С. Сковороди»
Тиждень правознавства до
Всеукраїнського дня прав
людини.
29.
Відкритий урок «Українська
революція 1917-1921 рр. і
права людини»
30. Правознавчий брейн-ринг.
Відкритий урок з економіки
«Економічні реформи періоду
31.
революції 1917-1921рр.і
сьогодення»
Відкритий урок
32. «Відпрацювання
гімнастичних вправ»
33. День Св.Миколая

Термін
проведення

Відповідальні

листопад

Афанасьєва О.Ю.

листопад

Бабіна В.В.

листопад

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

листопад

Гончарова І.П.

листопад

Гончарова І.П.

листопад,
грудень

Макаренко Т.М.

листопад,
березень

Макаренко Т.М.

листопад,
грудень

Безкровна О.М.

листопад,
березень

Безкровна О.М.

листопад,
грудень
листопад
листопад,
грудень

Суліма А.Ю.
Суліма А.Ю.
Гончарова І.П.

грудень

Ярошенко О.О.

04 - 08
грудня

Ковбаса В.М.

грудень

Ковбаса В.М.

грудень

Афанасьєва О.Ю.

грудень

Дяченко М.Б.

грудень

Ярошенко О.О.
Сергієва Ю.С.,
Юдіна М.В.

34. Україна в Інтернет-просторі

грудень

Першість училища та участь у
35. Спартакіаді учнів ПТНЗ з
волейболу (дівчата)

грудень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

Примітка

№
п/п

Назва заходу

Першість училища та участь у
36. Спартакіаді учнів ПТНЗ з
гирьового спорту (юн.)
Першість училища та участь у
37. Спартакіаді учнів ПТНЗ з
баскетболу (дівчата)
38. Математична лотерея
39. Розробка відео-уроку
40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

Майстер-клас «Обробка
зображень у програмі
PhotoShop»
Майстер-клас для викладачів
«Міжпредметні зв’язки
спецпредметів операторів з
поліграфією»
Урок-конкурс «Реклама
власної професії»
Здоровий спосіб життя
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
боксу(юнаки)
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
волейболу (юнаки)
Майстер-клас для
педагогічних працівників
«VideoScribe: Підготовка
зображень для скрайбінгу у
програмах Photoshop
таIllustrator. Створення SVGфайлу».
Формування нормативної
бази щодо діяльності та
комплектування архівного
підрозділу підприємства
(урок-дослідження)
Відкритий урок «Ідея
протиставлення
загальнолюдських цінностей
класовим у новелі «Подвійне
коло» Ю.Яновського
Відкритий урок «Освіта і
культура України
1917-1921 рр.»
Відкритий урок з географії
«Країни Європи: загальна
характеристика регіону»
День закоханих
День бармена

Термін
проведення

Відповідальні

грудень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

грудень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

грудень
грудень

Макаренко Т.М.
Томчук Ю.С.
Юдіна М.В.

грудень

Рубан І.В.

грудень

Баранець О.В.

грудень

Юдіна М.В.

січень

Волощук Л.А.

січень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

січень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

січень

Лебідь Л.О.

лютий

Нудьга В.О.

лютий

Ярошенко О.О.

лютий

Ковбаса В.М.

лютий

Афанасьєва О.Ю.

лютий
лютий

Ульянченко Л.В.
Макаренко Т.М.

Примітка

№
п/п

Назва заходу

Першість училища та участь у
53. Спартакіаді учнів ПТНЗ з
баскетболу (юнаки)
Першість училища та участь у
54. Спартакіаді учнів ПТНЗ
зчерлідінгу
Урок з фізики «Типи
55.
електростанцій»
Урок з хімії «Харчові
56.
добавки, Е -числа»
Урок огляд знань «Клавіатура
57.
з усіх сторін»
«Страви та гарніри з
58.
смажених овочів»
Проведення уроку виробничого
навчання з учнями групи № 7 за
темою «Технологія підготовки
59.
фарбового апарату офсетної
аркушевої машини «Ромайор314»
Урок теоретичного навчання
в групі № 9 «Властивості
60.
матеріалів для друкування
офсетним способом»
Документаційне забезпечення
управління: «Робота з
документами, що містять
61. комерційну таємницю»
(апробація варіативного
компоненту типової
навчальної програми)
Шевченківський тижневик,
62. присвячений народженню
Т.Г.Шевченка
Тиждень економіки
63. «Міжнародний день
споживача»
Відео-урок : постановка «За
64. двома зайцями» англійською
мовою
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ
65.
здопризивної
підготовки (юнаки)
Урок з алгебри «Застосування
66.
похідної функції»
Урок ділова гра «Імітація
67. виробничого процесу
підготовки видання до друку»

Термін
проведення

Відповідальні

лютий

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

лютий

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

лютий

Безкровна О.М.

лютий

Суліма А.Ю.

лютий

Васильєва С.В.
Завізіон Л.А.

лютий

Лобашева О.В.

лютий

Бабіна В.В.

лютий

Безродна Т.П.

березень

Сергієва Ю.С.

березень

Ярошенко О.О.

12 –16
березня

Афанасьєва О.Ю.

березень

Ульянченко Л.В.

березень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

березень

Макаренко Т.М.

березень

Гожик Л.О.,
Огієнко Н.Я.

Примітка

№
п/п

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.

83.

84.

Назва заходу

Виробниче навчання:
«Складання та оформлення
цивільних позовів
(юридичне справочинство
як спеціальний вид
діловодства)» (апробація
варіативного компоненту
типової навчальної програми)
Відкритий урок
«Інформаційна безпека в ході
здійснення воєнних дій»
Змагання до дня цивільного
захисту.
Вшанування загиблих у
Чорнобильській трагедії
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
міні-футболу (юнаки)
Міжнародний день секретаря
Виставка і конкурс стіннівок
присвячений Всесвітньому
дню авіації та космонавтики
«Приготування дріжджового
тіста опарним способом
«Куліч» 2курс гр. №13
Виховний захід до «Дня
бармена»
Технологія приготування їжі
– «Яйця, яєчні продукти»
День поліграфіста
День пам’яті та примирення
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ зі
спортивної гри «Козацька
наснага»
Першість училища та участь у
Спартакіаді учнів ПТНЗ з
легкої атлетики
День Матері
Віртуальна екскурсія
«Запровадження нових сортів
рослин і порід тварин у
господарствах»
Урок виробничого навчання в
групі № 9 за темою «Будова
одно фарбової офсетної
машини»
Виховний захід «Цікавинки
про книгу»

Термін
проведення

Відповідальні

квітень

Шах В.С.,
Аніщенко І.В.

квітень

Мотайов М.М.

квітень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

квітень

Дяченко М.Б.

квітень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

квітень

Оніщенко І.В.

квітень

Безкровна О.М.

квітень

Панова І.І.

квітень

Лобашева О.В.

травень
травень

Шаршунович О.В.
Суліма А.Ю.

травень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

травень

Мотайов М.М.
Дяченко М.Б.

травень

Шах В.С.

травень

Суліма А.Ю.

травень

Волощук Л.А.

травень

Шаршунович О.В.

Примітка

№
п/п

Назва заходу

Проведення поетапної
атестації в групі № 4 «Друкар
85.
офсетного плоского
друкування 2 розряду»

Термін
проведення

Відповідальні

червень

Гудимова Т.М.

Примітка

10. Затвердити графік перевірки уроків адміністрацією: середа, четвер.
11. Провести комплексну перевірку роботи навчальних кабінетів – до
25.11.2017 р.
12. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
заступників директора – Гончарову І.П., Юденкову О.П.

Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А. Макаров

