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«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
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12 листопада 2014 року

№ 241
м. Дніпропетровськ

Про організацію роботи з обдарованими
учнями та затвердження графіку
діяльності школи професійної майстерності
Відповідно до Указу Президента України «Про програму роботи з
обдарованою молоддю», реалізація якого передбачає переорієнтацію
вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально-орієнтовані та
розвивальні освітні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють
неординарні здібності. Одним із пріоритетних напрямів у системі роботи
ПТНЗ є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.
У рамках реалізації програми у 2014–2015 н. р.
НАКАЗУЮ:
1. Створити максимально сприятливі умови для інтелектуального,
морального та фізичного розвитку обдарованих учнів та провести роботу з
удосконалення творчого потенціалу викладачів та майстрів виробничого
навчання шляхом організації дієвої роботи школи професійної майстерності.
2. Поновити училищний інформаційний банк даних про учнів
«Платформа успіху» (до 01.12.14).
3. Сприяти підготовці та участі переможців училищних предметних
олімпіад в олімпіадах другого етапу. Постійно здійснювати поповнення банку
даних із кращих науково-практичних робіт учнів.
4. Під час проведення нарад та засідань контролювати роботу
викладачів з обдарованими учнями, практикувати виступи про досвід роботи
найрезультативніших із них (постійно).
5. Спрямувати роботу психолого-педагогічного семінару, школи
передового педагогічного досвіду на розв’язання проблеми механізму
інтелектуального розвитку учнів та обговорення ситуації успіху при
проектних методах навчання (за планом роботи).

6. Заступнику директора з НВР – Гончаровій І.П. та з НМР – Юденковій
О.П.:
– проводити училищні конкурси та виставки творчих робіт учнів ПТНЗ,
спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованої молоді (постійно).
– продовжити творчі зв’язки із колективами міських театрів та музеїв,
видатними постатями української культури.
– рекомендувати і надалі залучати талановиту молодь училища до
участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу
позакласних гуртків та секцій.
– забезпечити інформування про всі досягнення учнів ПТНЗ на сайті.
7. Керівникам методичних комісій:
– розглянути проблему створення ситуації успіху шляхом
упровадження методик лекційного уроку, проведення практикумів,
семінарських занять, конференцій, заліків, вимоги до реферативної роботи
учнів (листопад 2014р., засідання м/к).
– провести засідання за темою «Формування психології успіху —
о сновне завдання училища. Формування позитивної мотивації
навчання» (листопад, 2014 р.) і «Застосування на уроках різних моделей
співпраці учнів (парна, групова робота, ігрові прийоми)» (грудень, 2014р.) та
узагальнити матеріали у вигляді інформаційно-методичних звітів за
підсумками роботи першого семестру (планування розділу індивідуального
плану – наукова робота).
8. Затвердити відкриті заходи школи професійної майстерності на
2014–2015 н.р., розробки погоджувати та здавати заступнику директора з
НМР – Юденковій О.П.:
№
п/п
1.

П.І.Б.
викладача,
майстра
Єлова Г.І.

Назва заходу

«Без надії сподіваюсь» за
творчістю Лесі Українки
Голуб М.М.

Дата
10-14
листопада

Тиждень мови та літератури
До Дня української писемності і
мови «Солов’їна барвінкова –
українська рідна мова

2.

Тип
(урок, виховний
захід)

виховна година

10
листопада

урок

березень

Тиждень історії

жовтень

Тиждень права

грудень

«Українське суспільство,
особливості, тенденції»

урок

14 жовтня

«Конфлікти та шляхи їх
вирішення»

виховна година

3 жовтня

№
п/п

П.І.Б.
викладача,
майстра

3.

Афанасьєва О.Ю.

Назва заходу

Ус Л.В.

9-15
березня

Тиждень права

грудень

Лепицьа Ю.І.,
Нестерова Л.О.

урок

Тиждень англійської мови
«Наше життя та мистецтво»

5.

урок

«Розвиток фізичних якостей
методом колового тренування

січень
виховний захід

жовтень

урок

грудень

6.

Степаненко
О.Ю., Гончарова
І.П.

«Розрахунок фызичних
показникыв засобами MS Excel»

7.

Юдіна М.В.

«Практичне застосування
отриманих професійних навичок»

урок

8.

Шах В.С.

«Захист поліграфічної продукції
від підробки»

урок

9.

Васильєва С.В.,
Завізіон Л.А.

«Швидкісний набір тексту»

урок

Гончаров О.М.

11. Безкровна О.М.
12. Макаренко Т.М.
13. Родіна А.О.
14. Дяченко С.Б.

«Сорочку мати вишила мені
червоними та чорними нитками»

січень
8-12
вересня

Олімпійський тиждень

«Нумо, козаки»

листопад
січень

Тиждень здорового способу життя

10. Горняга О.І.,

Дата

Тиждень економіки

«Роль грошей»
4.

Тип
(урок, виховний
захід)

бінарний урок

виховний захід
24-28
жовтня

Тиждень фізики

ІІ декада
листопада

Математична лотерея
урок-вікторина

І декада
грудня

Виготовлення композиції з
мастики «Голуб Миру»

урок

вересень

«Приготування дріжджового тіста
та виробів»

урок

листопад

«Технологія приготування супів»

урок

грудень

«Хімія і математика в поліграфії»

Тип
(урок, виховний
захід)

Дата

«Моя улюблена страва»

урок

жовтень

Технологія приготування торту
«Пташине молоко»

урок

листопад

16. Оровецька К.Г.

«Технологія приготування риби»

урок

листопад

17 Дяченко С.Б.,

Тиждень професії:
- конкурс стінгазет «Кухар,
кондитер – моя професія»;
- приготування тістечок та торту;
- конкурс профмайстерності
серед учнів 13 групи

№
п/п

П.І.Б.
викладача,
майстра

15. Панова І.І.

Панова І.І.,
Оровецька К.Г.

Назва заходу

жовтень

18. Нудьга В.О.

«Подорож у країну стилістики»

урок-гра

квітень

19. Нудьга В.О.,

Професія у малюнках та
літературних нарисах

творчий
вернісаж

квітень

Біжко М.М.,
Лебідь Л.Л.,
Сорокіна Н.І.,
Огієнко Н.Я.

Екскурсії на сучасні підприємства
міста, зустрічі з представниками
професій «секретар керівника»,
«адміністратор», організатор
діловодства»
«Професіонали»

20. Нудьга В.О.
Лебідь Л.О.

«Відправлення службової
кореспонденції засобами
електронного зв’язку»

21. Біжко М.М.

«Вступ до фаху» з елементами
творчої та проектної роботи учнів

22. Лебідь Л.О.

Урок виробничого навчання з
професії «секретар керівника»

23. Шаршунович

«Моя майбутня професія»

Сорокіна Н.І.
Огієнко Н.Я.
О.В.

Урок виробничого навчання
«Технологія підготовки до роботи
самонакладу аркушевої офсетної
машини»

квітень

брей-ринг

квітень

бінарний урок

квітень

урокпрезентація

лютий

урок

лютий

виховний захід

листопад

урок

листопад

Конкурс на кращу стінгазету
24. Безродна Т.П.

КВК «Цікава поліграфія і ми»
Конкурс кросвордів зі спец циклу

листопад
урок

листопад
листопад

№
п/п

П.І.Б.
викладача,
майстра

Назва заходу

Тип
(урок, виховний
захід)

Дата

Екскурсії в кращі поліграфічні
підприємства м. Дніпропетровськ
Огляд документального фільму
25. Шепетюк О.В.

26. Волощук Л.А.,
Буднік Т.М.

«Проблеми поліграфістів на
сучасному етапі розвитку
поліграфічних підприємств
України»

виховна година

листопад

Урок виробничого навчання
«Технологія виготовлення
офсетних форм контактним
копіюванням»

урок

листопад

«Технологія підготовки форм
високого друку до роботи»

урок

листопад

виховна година

листопад

урок-конкурс

листопад

27. Афанасьєва О.Ю. «Поліграфічний ідеал»
28. Романченко Н.І.

«Кращий палітурник»

29. Юденкова О.

Науково-практична конференція
«Документознавство як наука та її
взаємозв’язок з іншими
дисциплінами»

Шах В.С.

листопад

лютий

9. Затвердити графік перевірки уроків адміністрацією: середа, четвер.
10. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
заступників директора – Гончарову І.П., Юденкову О.П.

Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А. Макаров

