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Про підсумки проведення
науково-методичної роботи
за І семестр 2014 – 2015 н.р.
У першому семестрі 2014–2015 навчальному році методична робота в
ДНЗ «МВПУПІТ» здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”,
«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до основних
завдань, що затвердженні на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від
29.08.2014 р.).
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію
науково-методичної проблеми спрямованої на формування соціалізованої,
професійно-компетентної особистості шляхом впровадження ідеї
гуманітарної системи особистісно-орієнтованого навчання та виховання,
розвиток творчості, здібності, обдарувань учнів та виконання таких завдань:
– прояв високої громадянськості і патріотизму, надання моральної та
матеріальної підтримки Збройним Силам України, Національній Гвардії,
добровольцям у справі захисту територіальної цілісності й державного
суверенітету України, дбанні про збереження і розвиток матеріальнотехнічної бази свого навчального закладу;
– зосередженні зусилля на трьох ключових аспектах: оновлення змісту
професійно-технічної освіти, де, перш за все, мають враховуватися
сьогоденні запити роботодавців та ситуація на ринку праці; модернізація
матеріально-технічної бази; та оновлення підходів викладачів, майстрів
виробничого навчання, щодо розвіювати хибного й згубного стереотипу у
суспільстві, щодо професійно-технічних закладів;
– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального
плану;

- удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників
шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого викладача,
проведення методичних тижнів, декад;
– підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед
учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації
відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи
соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
– розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до
вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності
навчального закладу;
– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету училища;
– підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів,
гуртків;
– продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення
здоров’я учнів;
– підвищення іміджу навчального закладу.
В ДНЗ «МВПУПІТ» протягом першого семестру працювала
навчально-методична рада, яка вивчала основні питання.
На нарадах розглядалися питання методичної роботи. В училищі
проводиться системна робота з метою підвищення професійної майстерності
педагогів через розвиток творчого потенціалу, удосконалення індивідуальних,
групових колективних форм роботи. Так, пройши очно-дистанційні курси
підвищення кваліфікації всі майстри виробничого навчання з професії
«Оператор комп’ютерного набору».
В училищі були своєчасно розроблені організаційно-педагогічні,
методичні заходи щодо забезпечення якісного навчально-виховного процесу.
У рамках роботи над поставленими завданнями розпочато роботу над
проектами:
1. «Креативна освіта в ПТНЗ для розвитку інноваційної особистості
учня»;
2. «Реалізація Концепції громадянського виховання в контексті
реформування освіти»;
3. «Європейські студії»;
4. «Формування навичок самоврядування, соціальної активності у
процесі практичної громадської діяльності учнів ПТНЗ»;
5. «Впровадження в ДНЗ «МВПУПІТ» хмарних освітніх технологій як
інструменту створення інформаційного середовища взаємодії учасників
освітнього процесу».
В колективі ефективно продовжується напрям експериментальнодослідницької діяльності за темою «Модель впровадження профільного
навчання на базі ресурсного центру ПТНЗ – «Професійний розвиток
молодіжних ініціатив». Розпочато діяльність двох гуртків: «Кухаркондитер» (керівник – Панова І.І.) та «Секретар-адміністратор» (керівник –
Нудьга В.О.).

Набуло подальшого розвитку 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. Створено нові фахові відео-фільми, що розміщені на
сайті училища.
Було організовано роботу 6 методичних об’єднань викладачівпредметників та 1 класних керівників, затверджено плани роботи, науковометодичні проблеми, над якими працювали методичні комісії, визначено
керівників різних проектів із числа досвідчених педагогів. Робота
методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної
підготовки, фахової майстерності викладачів, удосконалення методики
проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних
об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання так і науковометодичні питання.
Плідною була робота методоб’єднань по підготовці до предметних
декад олімпіад (математики, української мови та літератури, фізики,
інформатики, правознавства)..
У ІІ семестрі
методичним об’єднанням викладачів-предметників
необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими учнями, працювати над
підвищенням рівня якості знань учнів, продумувати науково-теоретичні
питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науковометодичних проблем. Перевірено роботу предметних кабінетів і їх роль в
поліпшенні мотивації навчання учнів.
Розпочато перший етап загально училищних конкурсів: краща група
року, лідер року, кращий кабінет року, кращий паспорт дисципліни.
Дієвою була робота викладачів, які ділилися своїми надбаннями,
показували свої творчі лабораторії на обласному рівні шляхом проведення
майстер-класів: Нудьга В.О., Лебідь Л.О., Юдіна М.В; на всеукраїнському
під час наукової конференції у Львові: Безродна Т.П., Юденкова О.П.,
Гончарова І.П., Садовська І.П.
Викладачі пройшли курсову перепідготовку та стажування згідно
перспективного плану роботи училища, вивчається робота викладачів, які
будуть атестуватися в 2015 р.
На протязі семестру були проведені відкриті заходи:
– тиждень мови та літератури;
– виховна година до Дня української писемності і мови «Солов’їна
барвінкова – українська мова»;
– тиждень історії; тиждень права;
– урок історії «Українське суспільство, особливості, тенденції»;
– виховна година«Конфлікти та шляхи їх вирішення»;
– тиждень економіки;
– відкритий урок «Роль грошей»;
– олімпійський тиждень;
– виховний захід «Нумо, козаки»;

– урок «Розвиток фізичних якостей методом колового тренування»;
– відкритий урок «Практичне застосування отриманих професійних
навичок»;
– тиждень фізики;
– математична лотерея;
– урок-вікторина «Хімія і математика в поліграфії»;
– відкритий урок «Виготовлення композиції з мастики «Голуб Миру»»;
– відкритий урок «Приготування дріжджового тіста та виробів»;
– відкритий урок «Технологія приготування супів»;
– відкритий урок «Моя улюблена страва»;
– відкритий урок «Технологія приготування торту «Пташине молоко»»;
– виховна година «Поліграфічний ідеал» та інші.
У ІІ семестрі методичному кабінету необхідно більше залучати учнів
до процесу самоосвіти, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи,
організації науково-дослідницької роботи учнів; розробити методичні
рекомендації щодо планування роботи педагога над темою самоосвіти,
продовжувати роботу щодо впровадження критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів в ПТНЗ на основі диференційованого підходу, вивчення та
узагальнення ППД.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Продовжувати у ІІ семестрі 204–2015 н.р. роботу над науковометодичною проблемою
2. Спрямувати методичну роботу на вирішення таких завдань:
– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих
предметів шляхом забезпечення тісної інтеграції з профільними спец
предметами та виробничим навчанням;
– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального
плану;
– організація науково-дослідницької роботи учнів ЗНЗ;
– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету училища,
методичних комісій;
3. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи
в училищі.
4.
Заступнику директора з навчально-методичної роботи
Юденковій О.П..:
4.1. Скоректувати методичні заходи з педагогічними працівниками
училища з урахуванням позитивного досвіду та попередження недоліків,
допущених у роботі.
5. Викладачам-предметникам:
5.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
5.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з
досвіду роботи;
5.3.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою
підвищення результативності навчально-виховного процесу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-методичної роботи Юденкової О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
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