МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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

№ 286
м. Дніпро

Про організацію роботи з обдарованими
учнями та затвердження графіку
діяльності школи професійної майстерності
Відповідно до Указу Президента України «Про програму роботи з
обдарованою молоддю», реалізація якого передбачає переорієнтацію
вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально-орієнтовані та
розвивальні освітні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють
неординарні здібності, а також керуючись Постановою КМУ від 18.02.2016
№ 148 «Про затвердження соціальної програми «Молодь України»» на 2016
– 2020 роки, метою якої є 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 2016–
2017 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 01.12.16) 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 2016 р., засідання м/к).
– провести засідання за темою «Нові правила безпечного
функціонування навчального закладу» (листопад, 2016 р.), «Психологопедагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти)» (листопад,
2016р.), «Сучасні методи і форми оцінювання навчальних досягнень учнів»
(грудень, 2016), «Особливості викладання математики у контексті нової
навчальної програми» (грудень, 2016 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 – навчальнометодична робота).
8. Забезпечити участь усіх навчальних груп в проектах:
8.1. Соціально-педагогічний проект «Громадські ініціативи молоді
ДНЗ «МВПУПІТ»»
8.2.
Дослідно-пошуковий
проект
національно-патріотичного
спрямування «Дніпропетровщина – земля Героїв»
8.3. Проект правоосвітнього характеру «Освіта для демократичного
громадянства».
8.4. Культурологічний проект до 500-річчя Реформації в Україні
«Вірування українців: традиції та сучасність»
9.У рамках зазначених проектів провести:
8.1. Тиждень історії. Тема: «Доленосні події в Україні початку XXI
століття – День гідності і свободи (21.11.2016 р)» – відповідальний викладач,
Ковбаса В.М.
8.2. Тиждень навчального курсу «Європейський вибір України»,
Міжнародний день толерантності – 16.11.2016 р.
8.3. Тиждень правових дисциплін під гаслом «Прав без обов’язків не
буває», Міжнародний день прав людини – 10.12.2016 р.

8.4. Тиждень економічних дисциплін за темою: «Формування ділової
активності та засад підприємницької діяльності – вимога часу» – березень
2017 р.
9. Затвердити відкриті заходи школи професійної майстерності на
2016–2017 н.р., розробки погоджувати та здавати заступнику директора з
НМР – Юденковій О.П.:
Термін проведення

ВЕРЕСЕНЬ
03.10.2016
14.10.2016

24.10–28.10.2016
ЖОВТЕНЬ

26.10.2016
31.10.2016

Відповідальні
педпрацівники та
навчальні групи
Олімпійський тиждень до дня Мотайов М.М.,
фізичної культури та спорту.
Нестерова Л.О.
Приготування
помади
білої
Панова І.І.
основної»
Життя та творчість І.Франка
Нудьга В.О.
Урочистий
захід
до
Дня
Ковбаса В.М.
Захисника Вітчизни .
Тижневик
циклової
комісії
«Друкарське виробництво»:
– Екскурсія на поліграфічне
підприємство
«Баланс-Клуб»,
гр. №4 (20.10.16);
– Екскурсія
у
виробничі
майстерні
ДНЗ
МВПУПІТ,
гр. № 4, 8 (21.10.16);
– Екскурсія на поліграфічне
підприємство «Весна» гр. № 11,
12 (24.10.16);
– Ознайомлення школярів 9
класу школи №133 з поліграфією
(25.10.16);
– Екскурсія на поліграфічне Безродна Т.П.
підприємство «Лізунов Прес»
гр. № 4, 6 (26.10.16);
– Практична робота в умовах
виробництва «Весна» гр. №2, 11,
12 (26.10.16);
– Екскурсія на поліграфічне
підприємство
«Баланс-Клуб»
гр. № 6 (27.10.16);
– Участь майстрів в/н у виставціконференції
«Ксерокс-2016.
Дніпро. Поліграфія» (27.10.16);
– Участь студентів в учнівській
науковій конференції м. Харкова
гр. № 5, 8, 11, 12 (27–28.10.16).
Мова рідна солов’їна
Степаненко О.Ю.
Шах
В.С.,
Свято «Хелоуін»
Аніщенко І.В.
День здоров’я. Свято до Дня Мотайов М.М.,
Захисника Вітчизни.
Нестерова Л.О.
Майстер-клас
«Приготування Лобашева О.В.
Вид та назва заходу

3.11.2016
7–11.11.2016
8–11.11.2016

9.11.2016

21–25.11.2016
ЛИСТОПАД

29.11.2016

21.11.2016

ЛИСТОПАД/
ГРУДЕНЬ

1.12.2016
5–9.12.2016
12.12.2016
ГРУДЕНЬ

19.12.2016

виробів з бісквітного тіста»
Тиждень професії:
– конкурс стінгазет «Кухар,
кондитер – моя професія»;
– приготування тістечок та торту;
– Посвята в кухарі групу № 13
Цікавинки про книгу
Тиждень мови і літератури
Проведення циклу лабораторнопрактичних робіт в умовах
виробництва – друкарні «АртПрес»
Виховна
година
до
Дня
української писемності та мови
«Кращої, ніж рідна, мови не
буває…»
Тиждень
історії.
Історична
конференція.
Естетика та професія.
Майстер-клас
«Приготування
фаршированої
щуки цілої»
«Приготування соусів»
Відкритий урок «Споживач як
основний суб’єкт економіки»
Створення
відеороликів
англійською мовою «Україна –
мій рідний край».
Відзначення подій Революції
Гідності.
Майстер-клас з українського
ділового
мовлення
«Формування
запитів
на
публічну
інформацію»
із
використанням
технології
відеоскрайбінгу (для широкого
кола зацікавлених)
«Технологія пакування»
Першість
училища
з
шахів,шашок, настільного тенісу,
гімнастичного троєборства.
Життя в екосередовищі
Тиждень
правознавства.
Правознавчий брейн- ринг.
Знайомство молоді з розвитком
професійної освіти
День Святого Миколая
Захист дипломних робіт груп
№ 18,
19
з
професій
«Адміністратор,
секретар
керівника», «Секретар керівника,

Новак
С.Б.,
Панова І.І.,
Міхайліна О.В.,
Лобашева О.В.
Шаршунович О.В.
Ярошенко О.О.
Гр. № 5, 8

Ярошенко О.О.
Ковбаса В.М.
Афанасьєва О.Ю.
Панова І.І.,
Гр. № 13
Новак С.Б.
Афанасьєва О.Ю.
Ульянченко Л.В.
Макаренко
Родіна А.О.

Т.М.,

Нудьга В.О.

Гр. № 11
Мотайов М.М.,
Нестерова Л.О.
Новак С.Б.
Ковбаса В.М.
Сергієва Ю.С.
Панова І.І.
Шах
В.С.,
Аніщенко І.В.

ГРУДЕНЬ/
СІЧЕНЬ
13.01.2017
14.01.2017

СІЧЕНЬ

СІЧЕНЬ/
ЛЮТИЙ

Атестація на розряд
6.02.2017
6–10.02.2017
14.02.2017

20–24.02.2017

ЛЮТИЙ

оператор комп’ютерного набору»
Виставка англомовної літератури
«Вчи мову та виходь у світ».
«Оформлення
журнального
розвороту»
1.Математична лотерея
2.Урок з алгебри
Традиції різдвяних свят
Старий новий рік
Гігієнічні вимоги до обладнання,
інвентарю,
посуду
па
пакувальних матеріалів
Бінарний урок: «Історія України»
та «Українська мова» – диктант з
коментуванням
тексту,
присвяченого
подіям
і
персоналіям історії.
Відкритий
урок:
«Розвиток
координаційних здібностей в
спортивних іграх»

21.02.2017
22.02.2017

Невідомі факти про відомі події:
герої Крут
Тиждень
англійської
мови
«Круглий стіл».
День Святого Валентина
Тиждень професії «Оператор
комп’ютерного набору»:
 Стіннівки «Моя професія»;
 Вікторина;
 Виставка-ярмарка;
 Презентація
відеороликів
«Візитка професії»;
 Роздаткові матеріали на 15-ти
хвилинку.
Свято рідної мови «Мови рідної
краса »
Ukraine sinema
Урок з фізики: захист проектів
«Квантові генератори та їх
застосування»
Урок з хімії «Синтетичні мийні
засоби»
Тиждень інформатики

Ульянченко Л.В.
Гр. № 2
Макаренко Т.М.,
І–ІVкурси
Васильєва С.В.
Лобашева О. В.
Новак С.Б.

Ковбаса В.М.

Мотайов М.М.
Гр. № 8
Юдіна М.В.
Ульянченко Л.В.
Горняга О.І.

Юдіна М.В.,
Сергієва Ю.С.

Ярошенко О.О.
Лебідь Л.О.
Безкровна
Гр. № 2

О.М.,

Родіна А.О.,
Гр. № 2
Гончарова І.П.,
І та ІІ курси

До дня народження Івана Франка
уроккомпозиція
«Поезія Ярошенко О.О.
кохання»
«Ретушування
портретів
у
Гр. № 8
програмі PhotoShop»

07.03.2017
13–17.03.2017
14.03.2017

БЕРЕЗЕНЬ

Відкритий
урок:
«Розвиток
координації рухів на уроці степаеробіки»
ЇЇ величність жінка
Тиждень економіки
Кращість професії «Друкар»
Документаційне
забезпечення
управління:
«Робота
з
документами,
що
містять
комерційну
таємницю»
(апробація
варіативного
компоненту типової навчальної
програми)

Нестерова Л.О.
Безкровна О.М.
Афанасьєва О.Ю.
Бабіна В.В.

Сергієва Ю.С.

До
дня
народження
Т.Г. Шевченка
літературно –
Ярошенко О.О.
музичний захід «Живеш,Тарасе,
поміж нас»
03.04.2017
19.04.2017

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ПРОТЯГОМ
РОКУ

ЛЮТИЙ/
ЧЕРВЕНЬ

12.05.2017

Міжнародний день дитячої книги Ульянченко Л.В.
Огієнко
Н.Я.,
Народні звичаї та обряди
Ярошенко О.О.
Виробниче
навчання:
«Складання та оформлення
цивільних позовів (юридичне
Шах
В.С.,
справочинство як спеціальний
Аніщенко І.В.
вид діловодства)» (апробація
варіативного
компоненту
типової навчальної програми)
Марафон
мультимедійних
Ковбаса В.М.
проектів
День матері

Волощук Л.А.

Професійно спрямовані екскурсії
на підприємства із вивчення
виробничих технологій обробки
управлінських документів
«Організація
праці
З
жовтня адміністратора» (щосереди)
курс лекцій, майстер-класів з
офісного адміністрування
Першість
по
волейболу,
баскетболу, міні-футболу, легкій
атлетиці

голова
майстри в/н

МК,

голова
майстри в/н

МК,

Мотайов М.М.,
Нестерова Л.О.

10. Затвердити графік перевірки уроків адміністрацією: середа, четвер.
11. Провести комплексну перевірку роботи навчальних кабінетів –
25.11.2016 р.
12. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
заступників директора – Гончарову І.П., Юденкову О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А. Макаров

