ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
29.08.2012

№ 186
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: Указ Президента України від 12.03.2012 р. №187, наказ МОНМС України від
10.04.2012р. № 447 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій на
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; Закон України від 12.01.2012р.
«Про професійний розвиток працівників»; рекомендації слухань комітету з питань науки та освіти
Верховної Ради України

від 21.01.2012р.; Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 «Про

затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти»; Постанова КМУ від 03.05.2012р. №
353 «Про затвердження порядку державного інспектування навчальних закладів»; Наказ МОНМС
України від 22.11.2011р. №1336 «Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання
діяльності професійно-технічних навчальних закладів»; Наказ МОНМС України від 20.12.2011р. №
1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;
наказ МОНМС України та Мінсоцполітики України від 20.04.2012р. № 488/225 «Про затвердження
Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»; наказ МОНМС України від
26.04.2012р № 522 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу»;
наказ МОНМС

України від 07.05.2012р. № 547 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу

веб-сайтів ПТНЗ у 2012році»; наказ МОНМС України від 22.05.2012р. № 612 «Про підготовку
матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ освіти і науки, молоді та спорту до роботи в
новому 2012/2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період»; рекомендації І Всеукраїнського
форуму майстрів виробничого навчання України від 25.04.2012 р.; матеріали досліджень
міжнародного

проекту

Європейського фонду освіти

«Покращення системи ПТО шляхом

прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства і удосконалення

використання ресурсів», який реалізується у Дніпропетровській області протягом 2012 року у
відповідності до Розпорядження голови ОДА від 24.02.12 р. № Р-100/0/3/-12.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити основні завдання роботи педагогічного колективу в 2012-2013
навчальних роках:
- Проведення

структурно-функціональних

змін

на

основі

врахування

організаційно-економічних тенденцій постіндустріального суспільства та принципів
мережевої економіки

(оновлення діяльності

асоціації

ПТНЗ поліграфічного

профілю);
- Інформатизація навчального закладу шляхом створення та апробації авторського
середовища – електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК). Підвищення
кваліфікації педагогів засобами інформаційних технологій навчання;
- Впровадження цільової програми «Здоров’я через освіту»;
- Впровадження цільової програми «Професійна орієнтація через кваліфікаційні
вимоги в умовах ринкової економіки»;
- Продовження впровадження ступеневої підготовки і підвищення кваліфікації
робітників для сфери матеріального виробництва та обслуговування населення з
урахуванням прогресивного вітчизняного й зарубіжного досвіду в сфері ПТО;
- Впровадження
прогностичної

теоретично
моделі

обґрунтованої

підготовки

та

майбутніх

експериментально

перевіреної

кваліфікованих

робітників

поліграфічного профілю до використання інноваційних виробничих технологій у
професійній діяльності;
- Визначення нових видів робіт, які доцільно впроваджувати у професійну підготовку
кваліфікованих робітників за ліцензованим переліком професій у ПТНЗ з метою
оновлення Державних стандартів ПТО;
- Створення різнорівневої системи учнівського самоврядування, з метою формування
соціально активних особистостей, залучення творчо обдарованих учнів до
управлінської, науково-дослідницької роботи;
- Впровадження розвивальних технологій професійно-технічної освіти в умовах
переходу до інформаційного типу суспільства;
- Технологічне забезпечення компетентністного підходу на основі впровадження:
розвиваючої

психодіагностики;

тренінгів

розвитку

особистості;

організаційно-ділових ігор; методу проектів;
- Формування професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників
ПТНЗ на основі системного підходу до структури педагогічної системи;

- Застосування мультимедійних засобів і глобальних мереж у навчальній та
позаурочній діяльності учнів ПТНЗ;
- Застосування технологій моніторингу діяльності навчального закладу;
- Створення чіткої системи внутрішнього контролю, як основи вдосконалення
начально-виховного процесу.
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

