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Про моніторинг функціонування сайту
ДНЗ «МВПУПІТ» за перший семестр
2017–2018 навчального року
Відповідно до річного плану роботи ДНЗ «МВПУПІТ» здійснено
моніторинг інформації, що розміщена на існуючому офіційному сайті
училища. Функціонування веб-сайту училища (структура, наповнення,
дизайн) відповідають критеріям МОН України від 22.03.2012 р.
За наслідками аналізу встановлено, що сайт училища має належний
зміст – щотижня висвітлюються основні події навчально-виховного процесу
в училищі. Оновлено розділ «Вступ» метою діяльності якого є надання
інформації про обсяги державного замовлення та особливості вступної
компанії; активно діяв зворотній зв’язок з адміністрацією ПТНЗ: було надано
154 електронних відповіді на інформаційні запити громадян з різних питань
(профорієнтаційного змісту, отримання педагогічних послуг тощо), системно
підтримувалася діяльність групи «Маршрут безпеки для молоді Дніпра» та
«Історичний персонаж» в соціальній мережі «Фейсбук», а посилання на них
виведено на сайті училища в розділі «Офіційні посилання». Підтримується
інформаційний супровід профорієнтаційного проекту «Паспорт професії»,
що надало можливість продовжити на належному рівні профорієнтаційну
рекламу робітничих професій на сайті.
Відповідно до наказу директора від 06.11.17 № 312 «Про прозорість та
інформаційну відкритість ДНЗ «МВПУПІТ»», а також на виконання частини

2 статті 30 ЗУ «Про освіту» на офіційному веб-сайті училища створено два
нових розділи: «Відкритий доступ» та «Фінансова діяльність», що наповнені
інформацією відповідного змісту.
Сплановано роботу нового інформаційного каналу "УСПІХ-ТБ", на
якому розпочато збирання інтерв'ю із успішними людьми міста Дніпро та
всієї

України

-

бізнесменами,

політиками,

науковцями,

митцями,

громадськими діячами. Канал створено колективом ДНЗ "МВПУПІТ" з
метою показати молоді - успішність ближче, ніж нам здається!
Підсумки перевірки роботи веб-сайту викладено нижче у таблиці:
Таблиця 1. Загальна інформація щодо стану публікацій на сайті
ВИХОВНІ (14)
– Вчимося любити Україну через засоби мистецтва
– Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх!
– Мистецтво та війна – реалії сьогодення
– Головне осіннє християнське свято завітало до МВПУПІТ
– Сенс життя людини — у дослідженнях майбутніх кухарів
МВПУПІТ
– Foodfest в МВПУПІТ з нагоди Міжнародного дня кухаря і кулінара
– Посвята у кулінарів
– Разом святкуємо державне свято!
– Фаховий конкурс «Видатні письменники та поети України»
– «Великий голод – вічний гріх»
– Мистецтво об’єднує світ
– Реалізовуємо
культурологічний

регіональний
проект

інформаційно-просвітницький,

«Вірування

українців:

сучасність»
– WorldAIDSDay
– Гурткова робота – долучайся кожен!
НАВЧАЛЬНІ (10)
– Адаптація першокурсників через працю з перших днів

традиції

та

– Першокурсники вивчають сучасне поліграфічне виробництво
– Співпраця освітніх закладів та підприємств – перший день
конференції
– Дискусійний день – відвідали 5 секцій!
– Філософський диспут – новий тренд в освітній підготовці
МВПУПІТ
– Карвінг – оригінальна прикраса святкового столу
– Відкритий урок – школа профмайстерності
– Тижневик української писемності та мови розпочався
– Тижневик протипожежних заходів в МВПУПІТ
– Правовий квест в МВПУПІТ
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПІЗНАВАЛЬНІ (9)
– Сковородинівський пленер блогерів МВПУПІТ
– Спільна проектна діяльність студентів МВПУПІТ та Коледжу
радіоелектроніки у рамках проекту «Пізнай себе»
– Полтава – Гоголево – супер-вихідний!
– «Таємниці серця Ратнера» — в читальній залі МВПУПІТ
– Пізнавальний захід для МВПУПІТ в міському лекторії «Світ науки»
– Тренінги від ГО «Тамариск»
– Молодь МВПУПІТ навчається розробляти соціальні проекти
– Студенти МВПУПІТ підвищують фінансову грамотність
– Інформаційний центр МВПУПІТ пропонує
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ (7)
– Дніпро 1 – осередок військового духу!
– Козацький квест в МВПУПІТ
– Сила нескореного народу
– Тренінг для педагогів МВПУПІТ від КП «Патріот»
– Подіумна дискусія – «Відродження нації»
– День Гідності та Свободи
– «Дякуємо за Вашу службу!» — «ThankYouForYourService»

СПОРТИВНІ (7)
– Олімпійський тиждень в МВПУПІТ розпочався
– Олімпійський тиждень продовжується
– Рівняємося на гідних – знайомство з Іриною Ляху
– Підведення підсумків олімпійського тижневика
– Спорт як шлях до дружби
– Свято спорту працівників профспілки!
– Змагання продовжуються
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (6)
– Подорож у поліграфічну казку!
– ПРОФСТАРТ-2018
– Ярмарок вакансій
– Освітньо-орієнтаційнийворкшоп
– Здійснюємо профорієнтацію в МежівськійОТГ
–

«Професійний розвиток молодіжних ініціатив» — педагогічний

колектив МВПУПІТ презентує власну модель організації допрофільної
підготовки та профільного навчання старшокласників
САМОВРЯДУВАННЯ (7)
– Посвята в студенти МВПУПІТ
– Студенти

МВПУПІТ

прийняли

участь

презентації

конкурсу

молодіжних інновацій U-Inn
– Партнерство заради майбутнього
– Знайомство

з

музеєм

історії

місцевого

самоврядування

Дніпропетровської області
– Звітна конференція ради молодіжного самоврядування «Перлини
МВПУПІТ»
– Співпраця

фонду

«Дарим

радость»

МВПУПІТ
– Медіа-освітяни МВПУПІТ у Києві

з

учнівською

молоддю

МЕТОДИЧНІ (18)
– Співпраця МВПУПІТ з ГО «Освітній центр „Відкрите знання―»
– Оновлюємо систему охороною праці в ДНЗ «МВПУПІТ»
– Закон України «Про освіту» — 2017
– Педагоги МВПУПІТ підвищують свою фахову обізнаність
– На методичній секції у Кам’янському
– Осінній марафон для педагогів МВПУПІТ
– Осінній марафон – нові знання
– Осінній марафон: креативна математика
– Осінній марафон: STEM-освіта – світовий освітній тренд
– Осінній марафон: сучасний погляд патріотичного виховання
– Осінній марафон: граємо і навчаємо
– Колектив МВПУПІТ об’єднала спільна мета
– Поповнюємо бібліотечні фонди МВПУПІТ
– Професійному удосконаленню меж не має!
– Портрет ідеального викладача – колектив МВПУПІТ моделює!
– Обговорюємо стан, проблеми та перспективи профтехосвіти.
– Приймаємо участь у законотворчому процесі
– Формуємо ІКТ-компетентність у педагогів області
– Поширюємо досвід МВПУПІТ на міжнародному рівні
Поряд із цим, вагомого значення для позиціювання діяльності ДНЗ
«МВПУПІТ» набуває власний відео канал на You Tube, який має значні
показники переглядів.
Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НМР Юденковій О.П. проаналізувати
результати моніторингу діяльності веб-сайту училища на січневій педраді,
усунути виявлені недоліки роботи.
Термін: постійно

2. Продовжити процедуру наповнення веб-сайту новими педагогічними
проектами та розділами, продовжити роботу над поповненням власним
контентом відео-каналу на You Tube, системно оновлювати його.
Термін: постійно
3. Усім головам методичних комісій подавати відео матеріали для
оновлення розділу сайту «Відео-тезаурус». Врахувати у підведенні підсумків
роботи методичних комісій, що не всі відкриті навчально-виховні заходи,
згідно плану-графіку місячника професійної майстерності були висвітлені на
сайті.
Термін: постійно
4. Заступнику директора з НМР, Юденковій О.П. підготувати заявку та
відповідні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращий вебсайт ПТНЗ.
Термін: січень, 2018 року.
5. Вважати найбільш активними учасниками з оновлення змісту вебсайту училища групи № 3, 4, 9, 13, 14, 18 та 19. Усі результати публікацій на
сайті врахувати під час підведення конкурсу року «Краща група року».
6. За наслідками перевірки ділової та інформаційної активності
методичних комісій в он-лайн проекті «Віртуальна кафедра МВПУПІТ»
перше місце за кількістю та якістю наповнюваного контенту, підписувачами
посіли методичні комісії «Комп’ютерна обробка» (Юдіна М.В.) та
«Природничо-математичних дисциплін» (Макаренко Т.М). Головам інших
методичних комісій рекомендувати регулярно висвітлювати фахові та
галузеві події, діяльність в училищі за напрямками підготовки.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А.МАКАРОВ

