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, департаменту освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації, враховуючи нову законодавчу базу освіти,
профтехосвіти та провідні вектори розвитку держави, а також на виконання рішення
колегії МОН «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної
та професійно-технічної освіти у 2013/2014 навчальному році та завдання на
2014/2015 навчальний рік» від 22 серпня 2014 року, спільного наказу МОН України,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013
року № 1453/716/997 «Про програму патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді в навчальних закладах України» та план заходів Естафети
Перемоги на 2013-2015 рр., лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та
особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному
році»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити основні завдання роботи педагогічного колективу в 2014-2015
навчальному році:
- Запровадження особливої відповідальності педагогічних працівників
ПТНЗ за виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних
до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу учнів ПТНЗ.
- Забезпечення прав громадян щодо рівного доступу до професійної освіти
з врахуванням потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках та фахівцях
середньої ланки в умовах ринкової економіки та інтеграції України у
міжнародний економічний і освітній простір.
- Забезпечення якості освіти шляхом розроблення за участю соціальних
партнерів сучасних державних стандартів ПТО та оновлення навчальнометодичного забезпечення. Активне залучення соціальних партнерів до усіх
складових діяльності навчального закладу.
- Впровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій, он-лайн формату, що забезпечують розвиток креативних та
рефлексивних здібностей учнів; впровадження здоров’язберігаючих технологій;
- Забезпечення виконання керівним складом ВПУ (директор, заступники
директора, головний бухгалтер, старші майстри, голови методичних комісій,
керівники лабораторій та навчально-практичних центрів) основних функцій
управління: контрольної, аналітичної, корекційної з метою своєчасного

оцінювання змін в навчально-виробничому процесі, прогнозування напрямків
його розвитку, своєчасного приймання оптимальних рішень.
- Продовження експериментально-дослідницької діяльності за темою
«Модель впровадження профільного навчання на базі ресурсного центру ПТНЗ
– «Професійний розвиток молодіжних ініціатив».
- Інтенсивне використання сучасних технічних засобів навчання,
інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі,
створення відповідних програмних педагогічних засобів, курсів дистанційного
навчання, електронного тестового контролю, модулів трудових навичок тощо.
- Створення моделі науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми,
з метою формування творчої особистості засобами: очних, заочних, Інтернетолімпіад, всеукраїнських олімпіад та конкурсів фахової майстерності,
інтелектуальних ігор, конкурсів, фестивалів, тренінгів, предметних декад,
турнірів, науково-практичних конференцій.
- Реалізація механізмів інтеграції зусиль усіх учасників навчального
процесу на основі формування адаптивного освітнього простору; організація
взаємодії училища з громадськими організаціями та ВНЗ.
- Оновлення методів та форм роботи методичних комісій, позакласної
роботи. Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.
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 в умовах
інформаційного суспільства.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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