ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
№ 154

01.09.2011
м. Дніпропетровськ
Про затвердження основних
завдань роботи педагогічного
колективу у новому
навчальному році

З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності на новий навчальний
рік Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Головного управління освіти і науки
Облдержадміністрації, враховуючи нову законодавчу базу освіти, профтехосвіти та провідні
вектори розвитку держави: 2011 р. Президентом України Януковичем В.Ф. визначений
роком освіти та інформаційного суспільства; 2012 р. визначений Урядом України роком
спорту та здорового способу життя; ввійшло в дію Розпорядження Кабінету Міністрів
України 42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними
навчальними закладами, підпорядкованими МОН»; прийняті у серпні 2010 р. нові
Постанови КМУ про діяльність ПТНЗ з питань організації навчально-виробничого процесу,
проходження виробничої практики, працевлаштування, забезпечення підручниками тощо;
затверджена у червні 2011 р. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної
освіти на 2011-2015 рр.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити основні завдання роботи педагогічного колективу в 2011-2012
навчальних роках:
- Забезпечення демократизації начального процесу на основі принципів прозорості
та

інформативності;

проведення

широких

соціологічних,

психологічних,

педагогічних досліджень.
- Впровадження технологій самонавчання, створення педагогічних умов для
творчої

та

самостійно-пошукової

роботи

учнів

ПТНЗ,

запровадження

дослідницьких проектів.
- Вивчення та популяризація серед громадського суспільства та реального сектору
економіки структури Національної рамки кваліфікацій.

- Продовження формування власної системи соціального партнерства, як основної
умови якості освіти.
- Розробка змісту курсів перепідготовки кадрів для навчання людей старших
вікових груп, які дозволять їм адаптуватися до змін у трудовій сфері.
- Впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників передових методів
виробництва,

як

чинник

технологічних

змін

і

глобального

поширення

інформаційних технологій.
- Впровадження у зміст професійної освіти компетентністного підходу.
- Розробка інноваційних методик і технологій підготовки учнів ПТНЗ і дорослих до
майбутньої професійної діяльності на науковій основі.
- Ефективне застосування в навчально-виробничому процесі та управлінській
діяльності інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, сучасних технічних
засобів.
- Створення інтегративних курсів з метою формування в учнів ПТНЗ цілісного
наукового світу, підвищення якості засвоєння знань із загальноосвітніх предметів
та фахово-зорієнтованих дисциплін, розвитку науково-технічного мислення учнів.
- Продовження практики впровадження майстер-класів як унікальної форми
нарощування професіоналізму педагога.
2. Продовжити працювати над стратегічною метою навчального закладу:
- Моделювання та створення інноваційного типу навчального закладу, який
спрямовує свою діяльність на зміну змісту та якості навчального процесу,
безперервну (ступеневу) освіту, міжнародне співробітництво та соціальне
партнерство за галузевим спрямуванням: видавничо-поліграфічна справа,
інформатизація та комунікація. Запровадження систем мобільності, гнучкості,
можливості входити в нові виробничі відносини в процесі диверсифікації галузей
економіки,

тотальної

інформатизації

навчального

процесу

інформаційного суспільства.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

В.А.Макаров

в

умовах

