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З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності на новий навчальний рік
Міністерства освіти і науки (наказ № 894 від 04.07.2013), Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, враховуючи нову законодавчу базу освіти, профтехосвіти та провідні вектори
розвитку держави: Постанова КМУ від 15 квітня 2013 р. № 306 «Про затвердження Порядку
формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; наказ МОН України № 647 від
30.05.2013 р. «Деякі питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. №
363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації й перепідготовку
кадрів»; наказ МОН України № 648 від 30.05.2013 р. «Щодо затвердження складу конкурсної комісії
з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; лист МОН України № 1/9392 від 01.06.2013 «Щодо розміщення державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у
2013 році»; наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтовних критеріїв
оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»;
наказ МОН України № 511 від 15.05.2013 «Про затвердження Методики розроблення державних
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій»; Рішення Комітету з
питань науки і освіти від 5 червня 2013 року щодо виконання Рекомендацій комітетських слухань
«Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у
формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для
сучасної економіки України», схвалених рішенням Комітету від 10 січня 2012 року, протокол № 54;
Постанова КМУ від 20.03. 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для
підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»; наказ МОН України № 466 від
255.04.2013 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»; Постанова КМУ від 15.05.
2013 р. № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного
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навчання осіб за робітничими професіями»; проект Положення про учнівський та студентський
гуртожиток професійно-технічного та вищого навчального закладу; проект Закону України «Про
професійну освіту»; проект Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій на період до 2020
року; проект Концепції профільного навчання в старшій школі
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити основні завдання роботи педагогічного колективу в 2012-2013
навчальних роках:
- Впровадження нових стандартів освіти (проектування нового змісту, пошук нових
освітніх технологій) на основі ключових компетентностей, ключових компетенцій,
соціально значущих і метапрофесійних якостей учнів ПТНЗ;
- Забезпечити гнучку взаємодію ВПУ з роботодавцями (в розрізі необхідних професій,
практичної підготовки, особистісних якостей учнів тощо) на основі створення
єдиного інформаційного середовища за пропозицією і попитом на регіональному
ринку праці відповідно до Порядку формування державного замовлення на
підготовку робітничих кадрів;
- Розробка локальних нормативних документів, училищних стандартів якості для
підготовки фахівців нової формації відповідно до орієнтованих критеріїв оцінювання
діяльності ПТНЗ;
- Впровадження інтерактивних між предметних курсів (програм) з метою формування
в учнів цілісної системи знань і умінь для вирішення широкого кола професійних
проблем, забезпечення синтезу навчального матеріалу між теорією і практикою;
- 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;
- Затвердження експериментально-дослідницької діяльності за темою «Модель
впровадження

профільного навчання

на базі

ресурсного

центру ПТНЗ

–

«Професійний розвиток молодіжних ініціатив»;
- Інтенсивне використання сучасних технічних засобів навчання, інформаційнотелекомунікаційних технологій у навчальному процесі, створення відповідних
програмних педагогічних засобів, курсів дистанційного навчання, електронного
тестового контролю, модулів трудових навичок тощо;
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- Ефективне застосування методів активного навчання (МАН) в навчальному процесі
ПТНЗ. Конструювання авторських інноваційних методик навчання;
- Проведення структурно-функціональних змін на основі врахування організаційноекономічних тенденцій постіндустріального суспільства та принципів мережевої
економіки (оновлення діяльності асоціації ПТНЗ поліграфічного профілю);
- Розбудова різнорівневої системи учнівського самоврядування, з метою формування
соціально активних особистостей, залучення творчо обдарованих учнів до
управлінської, науково-дослідницької роботи.
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
галузевим

спрямуванням:

видавничо-поліграфічна

справа,

партнерство за

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.

Директор

В.А.Макаров

