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Про моніторинг функціонування сайту
ДНЗ «МВПУПІТ» за I семестр
2015–2016 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
52 електронних відповіді на інформаційні запити громадян з різних питань
(профорієнтаційного змісту, отримання педагогічних послуг тощо), створено
групу «Маршрут безпеки для молоді Дніпра» в соціальній мережі «Фейсбук»,
а посилання на неї виведено на сайті училища в розділі «Офіційні
посилання». Поряд із цим, завершено профорієнтаційний проект «Паспорт
професії»,

що

надало

можливість

оновити

на

належному

профорієнтаційну рекламу робітничих професій на сайті.
Підсумки перевірки викладено нижче у таблиці:
Таблиця 1. Загальна інформація щодо стану публікацій на сайті

рівні

ВИХОВНІ (19 публікацій):
– День знань в МВПУПІТ
– Інтеграція – запорука професійного успіху
– Співпраця з батьками – основа побудови ефективної педагогічної системи в
МВПУПІТ
– День Миру в МВПУПІТ – 2016
– Виховна година «Бабин Яр – історія і трагедія»
–

Компетенції

підтверджено

–

проміжна

кваліфікаційна

атестація

на присвоєння учням кваліфікаційної категорії «Оператор комп’ютерного
набору ІІ категорії»
–

Кухарська

справа

–

справжнє

мистецтво

–

професійне

свято

майбутніх кухарів-кондитерів
– Свято української писемності та мови
– День толерантності (терпимості) в МВПУПІТ
– Тренінг «Толерантність»
– Все про гриби – вчимо самі і ділимося знаннями з іншими
– «У гості до Його Величності» – увесь студентський колектив відвідав
– Будинок органної та камерної музики
– «Запали свічку» – з присвятою замордованим голодом
– Вітаємо призерку обласного конкурсу «Ми проти насильства і
жорстокості»
– Всеукраїнський тиждень права
– Всенародне та надважливе свято – День Збройних Сил України!
– НІ – торгівлі людьми, ТАК – сім’ї без насильства!
– Відвідування заходу «Студент ВНЗ року»
НАВЧАЛЬНІ (21 публікація):
– Оновлення змісту освіти – конкурентний випускник
– Виробнича екскурсія до міської ради – вивчаємо електронне діловодство

– Студенти МВПУПІТ долучаються до наукової роботи – майстерклас у режимі

відеозв’язку

на тему

«Проектна

діяльність

на уроках

філологічних дисциплін
– «Хто куди, а ми у Харків!» – участь у науковій конференції «Polygraphy
What Is it?»
– Учнівські олімпіади
– Вивчаємо сучасне виробництво – екскурсія на ДП «Друкарня ІМЕКС» ТОВ
«Видавництво Весна»
–

Новації

в

підготовці

кулінарів

–

кухарі-кондитери МВПУПІТ

удосконалюють свою майстерність не лише в національній кухні, але і
готують страви інших народів світу
– На навчання до «Арт-Пресу»
– «Ніч науки» – у Дніпрі
– Екскурсія до мережі ресторанів Mafia
– За графіком екскурсій – компанія «Бізнес-сувеніри»
– Кулінарна подорож – урок виробничого навчання за типом — узагальнення
і систематизації знань
– Студенти МВПУПІТ удосконалюють свої компетенції на базі ТОВ «АртПрес»
– Правовий брейн-ринг «Воїни права» – 2016
– Математична лотерея
– Обласні змагання з права – маємо 3-є місце!
– Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології
– Захист курсових робіт з дисципліни «Технологія формних процесів»
студентів

спеціальності

«Видавництво

та поліграфія»,

спеціалізація

«Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»
– «Ярмарок вакансій в МВПУПІТ» – впроваджуємо сучасні технології
пошуку роботи
– Досліджуємо – презентуємо, секція МАН «Українська мова»
– Досліджуємо – презентуємо, секція МАН «Історія краєзнавства»

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПІЗНАВАЛЬНІ (12 публікацій):
– Іногородні студенти МВПУПІТ знайомляться з музеями міста
– Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України для учнів
МВПУПІТ у музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»
– Пік Шевченка – майбутні кухарі отримують нові знання
– Майбутні дизайнери вивчають твори декоративно-прикладного мистецтва
– Класик української літератури Іван Франко поєднує сучасну молодь
поліграфічних навчальних закладів України
– Історична драма у сучасній інтерпретації
– В ліричний світ поета як у храм
– Майбутні офісні працівники знайомляться з творчістю відомого художника
Ф.Решетнікова
– Інформаційний центр МВПУПІТ – бібліотека запрошує на свято мови!
– Клуб «Духовна спадщина» в дії – до дня толерантності провідні фахівці
бібліотеки ім. Свєтлова підготували для х учнів ДНЗ «МВПУПІТ» чудову
розповідь про Японію, її традиції, історію, поезію
– Молодь профтехосвіти Дніпропетровщини долучилась до процесу
отримання актуальних знань з внесення змін до Конституції України
–

Екскурсія

до

«духовної

скарбниці

краю»!

(відвідування Обласної

універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і
Мефодія)
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ (6 публікацій):
– Вивчаючи витоки української державності
– День партизанської слави – ретроспективне дослідження студентів
МВПУПІТ
– Фестиваль патріотичного театру
– Вшанування пам’яті загиблих героїв в МВПУПІТ
– Свято захисників України в МВПУПІТ
– День Гідності та Свободи – 2016

СПОРТИВНІ (2 публікації):
– Відкриття спартакіади в МВПУПІТ
– Команда дівчат МВПУ ПІТ здобула 1 місце у полуфінальних змаганнях 61ї спартакіади по волейболу
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (6 публікацій):
– ПрофіСтарт: у морі професій МВПУПІТ
– День відкритих дверей в МВПУПІТ
– Студенти МВПУПІТ в гостях у Харківському національному університеті
радіоелектроніки
– Майстер-клас від випускниці з приготування капкейк для учнів МВПУПІТ
та учнів школи № 87, які відвідують кулінарні курси та курси інформаційних
технологій в МВПУПІТ
–

День

відкритих

Дніпропетровський

дверей
факультет

у

фаховому

ВНЗ

менеджменту

і

–

учні

бізнесу

відвідали
Київського

університету культури і мистецтв
– Ресурсний центр МВПУПІТ розширює горизонти співпраці – агітбригада зі
складу

студентів

МВПУПІТ

провела

на базі

СШ № 129

(фізико

математичний профіль) та НВО № 136 ім. Кирила і Мефодія просвітницькі
заходи з популяризації професійної освіти
САМОВРЯДУВАННЯ (12 публікацій):
– Акція «Благодійність замість квітів» від студентів МВПУПІТ
– Нагороди знайшли своїх лідерів (нагородження лідерів самоврядування)
– Час для подорожі та відпочинку – лідери молодіжного самоврядування
МВПУПІТ відвідали о. Хортиця!
–

Формування

корпоративної

культури

в

молодіжному

середовищі

МВПУПІТ
– День самоврядування в МВПУПІТ
– Хеллоуін в МВПУПІТ
– Студенти МВПУПІТ долучилися до загальноукраїнського флешмобу
«Я розмовляю та виховую українською»

– Лідери правового сектору, сектора молодіжних ініціатив та молодіжної
активності від МВПУПІТ – делегати Форуму української молоді!
– Святкова конференція в МВПУПІТ з нагоди міжнародного Дня студентів!
– Біржа благодійності в дії – зібрали кошти для 2 — річного Вані, який
страждає від раку нирки
– Потяг єднання України привезе подарунки до дня Святого Миколая в зону
АТО
–Новорічне святкове дійство в МВПУПІТ
МЕТОДИЧНІ (9 публікацій):
– Віртуальний методичний кабінет методичної служби МВПУПІТ в дії!
– Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання – запорука якісної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
– Вітання від директора з нагоди професійного свята
– Засідання фокус-групи в рамках міжнародного проекту «Децентралізація
професійно-технічної освіти в Україні за підтримки Європейського фонду
освіти»
– Продовжуємо роботу над реалізацією проекту : «ТРЕНІНГОВІ КАБІНЕТИ»
– Науково-педагогічна конференція: «Глобальний виклик для ПТНЗ:
створення єдиного освітнього інформаційного середовища» у форматі
«Світове кафе»
– Фокус-група: дослідження державно-приватного партнерства у сфері ПТО
в умовах децентралізації
– «XEROX – 2016. Дніпро. Поліграфія» – Викладачі МВПУПІТ вивчають
виробничі інновації
– Участь педпрацівників МВПУПІТ у міжнародній відео конференції.
Поряд із цим, вагомого значення для позиціювання діяльності ДНЗ
«МВПУПІТ» набуває власний відео канал на You Tube, який має такі
показники переглядів:
– Новорічний концерт мвпупіт 2017 2 386 переглядів;

– Урок з технології комп’ютерної обробки інформації «ярмарок

вакансій» 52 перегляди;
– Відеорезюме з професії «оператор комп’ютерного набору, секретар

керівника» 42 перегляди;
– Відпрацювання елементів: "відділення в наступі", 86 переглядів;
– Врятувати від забуття: Василь Мисик видатний поет

Дніпропетровщини, 40 переглядів;
– Правовий брейнринг - 2016, 83 переглядів;

День жалоби "Схилимо голови в скорботі". Голодомор 1932-1933
106 переглядів;
День гідності та свободи - 2016, 342 переглядів
Культурна і духовна спадщина народів Криму, 25 переглядів;
Невідомий Петро Яцик, 65 переглядів
День студента 2016, 75 переглядів;
День захисника України в ДНЗ МВПУПІТ, 171 перегляд;
Детермінанти матеріальної еволюції – очима молоді профтехосвіти
49 переглядів;
Масштабні зміни в житті людства на переломі тисячоліть – очима
молоді профтехосвіти, 82 перегляди;
Діалоги: молодь профтехосвіти про засади громадянської безпеки
193 перегляди;
Науково-практична педагогічна конференція, 254 перегляди;
Відео резюме з професії "кухар; кондитер", 161 перегляд;
Готуємо "Завиванець мясний", 154 перегляди;
"Гiмн (вiчний революцiонер)" - Іван Франко, 672 перегляди;
МВПУПІТ - день знань 01-09-2016, 216 перегляди
Всього 20 роликів, з них:
Святкові концерти та культурні заходи – 7 (день знань, день
захисника України, день студента, день гідності та свободи, день жалоби,
правовий брейнринг, новорічний концерт)

Професійне спрямування – 3 (відео резюме з професії «кухар;
кондитер», «оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», готуємо
«завиванець м"ясний»)
Методична робота – 3 (науково-практична педагогічна конференція,
відпрацювання елементів: «відділення в наступі», урок з технології
комп’ютерної обробки інформації «ярмарок вакансій»)
Позакласна робота – 7 ("гiмн (вiчний революцiонер)" - iван франко,
діалоги: молодь профтехосвіти про засади громадянської безпеки, масштабні
зміни в житті людства на переломі тисячоліть – очима молоді профтехосвіти,
детермінанти матеріальної еволюції – очима молоді профтехосвіти,
Невідомий Петро Яцик, культурна і духовна спадщина народів Криму,
врятувати від забуття: василь мисик видатний поет дніпропетровщини)
Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НМР Юденковій О.П. проаналізувати
результати моніторингу діяльності веб-сайту училища, 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, 2017 року.

5. Вважати найбільш активними учасниками з оновлення змісту вебсайту училища групи № 2, 10, 11 та 17. Найгірше висвітлено діяльність груп
молодших спеціалістів. Усі результати публікацій на сайті врахувати під час
підведення конкурсу року «Краща група року».
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

Візи:
Заст. директора з НМР
О.П.Юденкова

В.А.МАКАРОВ

