ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
№ 165

15.08.2013
м. Дніпропетровськ
Про призначення голів
методичних комісій та
встановлення форми оплати

Керуючись Законом України «Про професійно-технічну освіту», Положенням про
методичну роботу в ПТНЗ та з метою пошуку ефективних шляхів, форм здійснення між
предметних зв’язків загальноосвітніх предметів із предметами профтехциклу та виробничого
навчання, впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виробничий процес
НАКАЗУЮ:
1. Призначити головами методичних комісій з 02.09.2013 р.:
Назва методичної комісії

Голова методичної комісії

Форма оплати

Друкарське виробництво

Безродна Т.П.

з оплатою

Комп’ютерна обробка

Баранець О.В.

без оплати

Діловодство

Нудьга В.О.

без оплати

Родіна А.О.

з оплатою

Єлова Г.І.

з оплатою

Побутове обслуговування

Скачкова О.А.

з оплатою

Класні керівники

Родіна А.О.

без оплати

Природно-математичні
дисципліни
Соціально-гуманітарні
дисципліни

2. Продовжити в 2013-2014 н.р. роботу педагогічного колективу ДНЗ «МВПУ ПІТ» за
загально училищною методичною проблемою: «Системне методичне забезпечення предметів і
професій, зміцнення навчально-матеріальної та інформаційно-технічної бази, як основних умов
підвищення якості професійної освіти, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій та виробничих інновацій».
3. Призначити завідуючим педагогічно-методичним кабінетом – заст. директора з НМР
Юденкову О.П.

4. Закріпити на 2013-2014 н.р. роботу методичних комісій за такими методичними
проблемами:
Назва методичної комісії
Друкарське виробництво
Комп’ютерна обробка
Діловодство
Природно-математичні
дисципліни
Соціально-гуманітарні
дисципліни
Побутове обслуговування

Класні керівники

Проблема
Індивідуалізація та диференціація навчання, як засіб реалізації
потенційних можливостей учнів
Інтенсифікація теоретичного та виробничого навчання, як засіб
реалізації потенційних можливостей учнів
Комплексне методичне забезпечення уроку теоретичного та
виробничого навчання та його ефективне використання на різних
етапах уроку. Технологія використання ППЗ
Формування пізнавальної діяльності учнів на різних етапах
навчання; впровадження кейс-технологій та ІКТ
Методичне забезпечення гуманітарних дисциплін, комплексне
використання дидактичного матеріалу, як засобу управління
навчально-пізнавальною діяльністю учнів на різних етапах уроку
Формування професійних компетенцій учнів шляхом
впровадження виробничих інновацій в навчально-виховний
процес
Активізація соціального розвитку майбутнього
висококваліфікованого робітника в професійно-технічному
навчальному закладі шляхом включення його в різні форми
учнівського самоврядування. Впровадження технологій
толерантності

5. Затвердити Положення про методичну раду ДНЗ «МВПУ ПІТ» та наступний її склад
на протязі навчального року: Макаров В.А. (голова), Юденкова О.П. (секретар), Шульга Н.М.,
Горбатенко Т.І., Баранець О.В., Садовська І.М., Родіна А.О., Скачкова О.А., Єлова Г.І.,
Нудьга В.О., Безродна Т.П., Гончарова І.П., Шаршунович О.В.
6. Контроль за виконанням функціональних обов’язків голів методичних комісій
покласти на заст. директора з НМР Юденкову О.П.
7. Контроль за виконанням наказу в розрізі фінансової частини покласти на головного
бухгалтера Магдиш О.О.
Директор

В.А.Макаров

Візи:
Заст. директора з НМР
О.П.Юденкова
Гол. бухгалтер
О.О.Магдиш

