
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

 

                                            Н А К А З 

 
07.05. 2014                              м. Дніпропетровськ                                   №31                                                                     

 

Про підсумки обласного  

конкурсу серед викладачів  

фізики «Віртуальний фестиваль  

методичної майстерності» 

 

З метою стимулювання зросту професійної культури педагогів, 

виявлення та поширення оптимальних форм і методів роботи з популяризації 

природничо-математичних знань серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області, визначення найкращих методичних розробок 

уроків з використанням електронних освітніх ресурсів та проектної технології 

навчання в 2013-2014 навчальному році відбувся конкурс серед викладачів 

фізики  «Віртуальний фестиваль методичної майстерності»» (далі – конкурс). 

В конкурсі прийняли участь 33 викладача, які подали 31 роботу - в 

номінації «Краща методична розробка уроку фізики», та 5 - в номінації 

«Кращий навчальний проект з фізики». Педагоги 22 ПТНЗ області не 

прийняли участь в жодній номінації. Конкурс показав, що більшість 

викладачів володіє  сучасними методиками викладання, застосовує  

інноваційні педагогічні технології, інформаційно-комунікаційні технології, 

мультимедійні засоби навчання на уроці та в позаурочній роботі. 

     Відповідно до результатів он-лайн голосування та рішення журі 

конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Затвердити протокол засідання журі конкурсу, що додається. 

2. Нагородити переможців конкурсу за впровадження прогресивних 

педагогічних технологій при організації навчання з фізики 

2.1. в номінації «Краща розробка уроку фізики»: 

     - дипломом І ступеня  -  Шорохову Олександру Анатоліївну – професійно-              

                                               технічне училище №74; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Пилипець Валентину Іванівну – Дніпродзер-       

 



                                              жинський центр підготовки та перепідготовки        

                                              робітничих кадрів; 

                                           -  Ткач Емму Анатоліївну – Дніпродзер-                                            

                                              жинське  вище  професійне училище; 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Патерило Тетяну Миколаївну – Криворізький  

                                              професійний гірничо-металургійний ліцей; 

                                          -  Сипко Тамару Михайлівну – Західно-Донбаський  

                                           професійний ліцей; 

                                       -  Ковтун Ларису Олександрівну –    

                                           Орджонікідзевське професійно-технічне училище; 

                                

2.2. в номінації «Кращий навчальний проект з фізики»: 

     - дипломом І ступеня  -  Анциферову Ольгу Петрівну – Західно- 

                                             Дніпровський центр професійно-технічної освіти; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Андрійко Олену Вікторівну – професійно- 

                                              технічне училище №2; 

                                           - Мордовець Світлану Віталіївну – Криворізький  

                                             центр підготовки та перепідготовки робітничих  

                                             кадрів будівельної галузі; 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Помаз Олену Олександрівну – Дніпропетровське  

                                             вище професійне училище будівництва;  

                                          -  Ковтун Ларису Олександрівну –    

                                           Орджонікідзевське професійно-технічне училище;    

 

3.  Директорам ПТНЗ довести наказ  до відома  педагогічних    колективів.  

 

4. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В. узагальнити та поширити   матеріали 

конкурсу для застосування в  навчальному процесі ПТНЗ області. 

 

5. Методистам ПТНЗ організувати роботу методичних комісій  щодо 

вивчення матеріалів конкурсу.  

 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

            

 

Директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                                               В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

       

                     

 

                                                                                                      

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Наказ НМЦ ПТО 

                                                                                                 від 07.05.2014  №31 

 

Протокол 

засідання журі обласного конкурсу  

серед викладачів фізики  

«Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 

 

від 27.04.2014р.                                                               

 

Порядок денний 

 

1. Про підсумки  обласного конкурсу серед викладачів фізики 

«Віртуальний фестиваль методичної майстерності» за результатами 

«народного голосування» та обговорення членами журі. 

2. Визначення переможців конкурсу. 

 

З першого питання слухали  Гришаєву О.В., яка зазначила що на 

виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної 

освіти на 2011-2015рр., підвищення професійної  майстерності викладачів, 

виявлення та поширення оптимальних форм і методів роботи з популяризації 

природничо-математичних знань серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області, відбувся обласний конкурс викладачів фізики. 

В конкурсі прийняли участь 33 викладача. Було подано 31 роботу - в 

номінації «Краща методична розробка уроку фізики», та 5 - в номінації 

«Кращий навчальний проект з фізики», педагоги з 22 ПТНЗ області не 

прийняли участь в жодній номінації. 

Згідно з умовами конкурсу конкурсні роботі були розміщені у вільному 

доступі на сайті metodist.teplovod.dp.ua. Всі бажаючі мали змогу розглянути  

матеріали і визначити кращу роботу, про що залишити повідомлення на 

форумі в он-лайн режимі. Організаційний комітет конкурсу зазначив 

наступне: 

в номінації «Краща методична розробка уроку фізики» 

- майже всі представлені уроки мали мультимедійний супровід; 

-  де-які викладачі розробили нестандартні уроки, наприклад урок - 

подорож (КПГМЛ), урок з елементами гри (ДЦПО),  урок у віршованій формі 

(ПТУ 81, ПТУ 79), урок – природничий інтерактивний журнал (ДВПУ), урок 

змагання (ВПУ 75), бінарний урок (ЗДПЛ); 

- викладач ПТУ 74 розробила WEB – сторінку;  

- проблемні методи навчання відображені в уроках викладачів ДЦППРК, 

ПТУ 81, ДВПУ, ПТУ 74, ВПУ 75;  

- практичні дослідження (експеримент), задачі практичного змісту 

використали викладачі ПТУ 81, ДВПУ, СПЛ, ЗДПЛ, ПТУ 74; ОПТУ, КНВЦ, 



КЦПОММ, ДЦППРК, КПГМЛ, ДЦППРКБА, ДПЗЛ, ПТУ 79, ППЛ, 

МВПУПІТ, ПГЛ; 

- групову технологію використали викладачі КНВЦ, ДЦППРК, КПГМЛ, 

ІПЛ, ДЦПО, ДВПУ, МПЛ, ВПУ 75, ДЦППРКБА, ПЛ, ПГЛ, ЗДЦПТО 

(ЖВоди); 

-  інтерактивні техніки використали викладачі ОПТУ, ДЦППРК, ДЦПО, 

ПТУ 81, СПЛ, ПТУ 74, НЦПО, ВПУ 75, ДЦППРКБА;  

- викладач ДВПУ використала матеріал «Зеленого пакету»; 

-        викладачі ДЦППРК, ДВПУ використали проектні технології; 

- випереджувальне завдання учням надали викладачі ОПТУ, КНВЦ, 

ДЦППРК, КПГМЛ, ІПЛ, ДЦПО, ДВПУ, ДЦПО, ПТУ 74, МПЛ, ДЦППРКБА, 

ПТУ 79, ЗДЦПТО; 

- викладачі ДЦППРК, ДЦПО, ДВПУ якісно та творчо підійшли до 

розробки домашнього завдання; 

- уроки викладачів КЦППРКБГ, ДЦППРК, ДЦПО, ДЦПО насичені 

різноплановими кросвордами, шифрограмами, головоломками; 

- якісно обрана мотивація до уроків у викладачів ОПТУ, ДЦППРК, 

КПГМЛ, ІПЛ, ДЦПО, ПТУ 81, ДВПУ, НЦПО, ВПУ 75, ЗДЦПТО; 

-        викладачі ОПТУ, КЦПОММ, ДЦППРК, ДЦПО, ПТУ 81, ЗДПЛ, ППЛ, 

МВПУПІТ запровадили момент рефлексії у діяльності учнів. 

Членами журі було зазначено, що переважна більшість уроків 

відповідає сучасним вимогам, але є не доопрацювання по: 

- визначенню цілей і завдань уроку,  

- відповідності матеріалу уроку до його типології,  

- оптимальності обсягу навчального матеріалу, 

- рівню інтеграції навчального матеріалу на особистий досвід учня,  

- добору навчальних завдань.   

В номінації «Кращий навчальний проект з фізики» 

- представлені 5 учнівських проектів, 3 з яких є практичними, останні – 

теоретичними. Члени журі при оцінюванні віддали перевагу практичним 

проектам.  

   

3. Журі конкурсу визначили переможців  

3.1. в номінації «Краща розробка уроку фізики»: 

     - дипломом І ступеня  -  Шорохову Олександру Анатоліївну – професійно-              

                                               технічне училище №74; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Пилипець Валентину Іванівну – Дніпродзер-       

                                              жинський центр підготовки та перепідготовки        

                                              робітничих кадрів; 

                                           -  Ткач Емму Анатоліївну – Дніпродзер-                                            

                                              жинське  вище  професійне училище; 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Патерило Тетяну Миколаївну – Криворізький  

                                              професійний гірничо-металургійний ліцей; 

                                          -  Сипко Тамару Михайлівну – Західно-Донбаський  

                                           професійний ліцей; 



                                       -  Ковтун Ларису Олександрівну –    

                                           Орджонікідзевське професійно-технічне училище; 

                                

3.2. в номінації «Кращий навчальний проект з фізики»: 

     - дипломом І ступеня  -  Анциферову Ольгу Петрівну – Західно- 

                                             Дніпровський центр професійно-технічної освіти; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Андрійко Олену Вікторівну – професійно- 

                                              технічне училище №2; 

                                           - Мордовець Світлану Віталіївну – Криворізький  

                                             центр підготовки та перепідготовки робітничих  

                                             кадрів будівельної галузі; 

 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Помаз Олену Олександрівну – Дніпропетровське  

                                             вище професійне училище будівництва;  

                                          -  Ковтун Ларису Олександрівну –    

                                           Орджонікідзевське професійно-технічне училище;    

 

 

                          Голова журі                                      В.М. Василиненко 

                           

                          Заступник голови                             М.М.Корнієнко  

 

                           

                          Члени журі                                        О.В. Гришаєва  

                                                                  

                                                                                     С.Є. Кичук  

 

Л.П. Дроздюк 

 

С.Г. Животова 

 

А.П. Корнієнко 

 

О.А. Шорохова 

 

Т.О. Зейналова 


