
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

20.09.2011                           м. Дніпропетровськ                          № 98 

 

Про проведення обласного  

огляду-конкурсу методичних 

кабінетів професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

    З метою спрямування діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів на виконання Державної цільової програми розвитку професійно-

технічної освіти на 2011-2015рр.  підвищення методичного рівня, професійної 

компетентності педагогічних працівників, покращення якості професійної 

підготовки учнів та слухачів  

 

                                                          НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом жовтня-грудня 2011 року огляд-конкурс 

методичних кабінетів (далі – Конкурс) професійно-технічних навчальних 

закладів області (далі ПТНЗ). 

2. Затвердити Положення про Конкурс, склад оргкомітету та журі, що 

додаються. 

3. Директорам ПТНЗ забезпечити виконання умов І етапу Конкурсу  до         

09 грудня 2011 року згідно з Положенням про Конкурс. 

4. Провести з 10 до 23 грудня цього року заключний ІІ етап Конкурсу. 

5. Провести у січні 2012 року на базі Навчально-методичного центру 

профтехосвіти  у Дніпропетровській області за результатами Конкурсу круглий 

стіл: «Методичний кабінет – як осередок підвищення професійної 

компетентності, методичного рівня педагогічних працівників, якості 

професійної підготовки майбутніх робітників».       

6. Методисту Мусі Н.О. узагальнити матеріали Конкурсу та оформити 

збірник методичних наробок для використання в ПТНЗ області. 

7.  Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника 

директора  Корнієнка М.М., контроль залишаю за собою.       

 

Директор                                                                  В.М.Василиненко 



                           

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                              від 20.09.2011 № 98 

                       

                                                   ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ 

 

1. Мета та завдання конкурсу 

Огляд-конкурс проводиться з метою активізації, оновлення змісту, форм і 

методів роботи методичних кабінетів професійно-технічних навчальних 

закладів, підвищення якості методичної підготовки педагогічних працівників 

закладів профтехосвіти. 

 

2. Учасники конкурсу 

В  конкурсі беруть участь всі навчальні заклади ПТО. 

 

3. Умови проведення огляду-конкурсу 

Конкурс проводиться в два етапи: 

І етап (заочний)       -  з 01.10. по 09.12   2011 року; 

ІІ етап (заключний) – з 10. 12  по 23.12  2011 року 

 

3.1.  Перший етап  

У І етапі беруть участь всі професійно-технічні навчальні заклади області. 

Учасники обирають одну або кілька тем: 

 

1. «Методичний кабінет - центр методичної роботи професійно-технічного 

навчального закладу» 

(розкрити діяльність методичного кабінету згідно з Положенням про 

методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі) 

2. «Організаційно-методична робота з  методичними комісіями» 

(надання методичної допомоги; форми і методи роботи;  

спільна робота всіх методичних комісій навчального закладу; краща 

презентація роботи однієї методичної комісії (досвід) за останні 3 роки) 

3. «Місце методичного кабінету в системі роботи педагогічного колективу  

над  методичною  проблемою навчального закладу» 

(обґрунтування методичної проблеми, форми і методи роботи з 

педагогічним колективом , моніторинги, інформування, наявність програм, 

реальні результати  методичного супроводу) 

4. «Методичний  супровід  інноваційної  діяльності  викладачів  та    

 майстрів виробничого навчання засобами методичного кабінету» 

(експериментальні майданчики, участь в інноваційних, міжнародних 

проектах, застосування освітніх інноваційних технологій. Методична 



допомога в створенні та застосуванні електронних засобів навчання, 

ознайомлення і поширення інноваційного педагогічного  досвіду. 

Моніторинги, результативність роботи з цього напрямку,  

підвищення якості професійної підготовки) 

5. «Форми систематизації та зберігання  інформаційно-методичних 

матеріалів, перспективного педагогічного досвіду викладачів, майстрів 

виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу » 

      (банк даних, картотека методкабінету, віртуальний методичний кабінет, 

зв'язок з бібліотекою тощо) 

6. «Організаційно-методична діяльність методичного кабінету в оновленні 

комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого 

процесу в професійно-технічному навчальному закладі» 

(націлення викладачів і майстрів в/н  на  оновлення 

комплексно-методичного забезпечення уроків теоретичного 

та виробничого навчання засобами методкабінету, методичні заходи) 

 

                     Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

• Титульний лист (перша сторінка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ЗМІСТ  (друга сторінка) – обов’язково вказати нумерацію  сторінок  

                          

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

    Головне управління освіти і науки 
      НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

   У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
 

                                      ( Назва ПТНЗ) 

 

 

номінація_________________________________________ 

    (обласний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ) 

 

Автор ( колектив)  ПІБ 

                                Посада - методист, завідувач кабінету 

                                Кваліфікаційні дані 

 

 

(фон, фотографії: методкабінету, авторів,  заходів 

навчального закладу) 

 

 

 

 

                                                2011 



  Висвітлення питань за змістом 

1. Обсяг змісту наданих матеріалів про  роботу методичного кабінету  з 

досвіду навчального закладу в одній  номінації (можливий варіант участі в 

кількох номінаціях) від 10 до 20 друкованих аркушів паперу  А-4, шрифт 14                 

  

 Обґрунтування. Зміст роботи методичного кабінету за обраною 

номінацією огляду-конкурсу)  

 Методичний супровід  

 Реальні досягнення, результати роботи методкабінету 

 Зміст роботи підтверджується матеріалами моніторингів, 

діагностування, тестування, таблицями,   схемами, фотографіями, 

відео  тощо. з відповідним описом. 

                          

         2.   До матеріалів додати: 

             - план роботи методкабінету навчального закладу на 2011-2012н.р.  

             - витяг з річного плану роботи   навчального закладу розділ 

              «Методична робота». 

- коротку презентацію обраної номінації (10 слайдів у програмі Power 

Point) 

 

           Матеріали надаються в паперовому та електронному вигляді (диск CD-R)   

до НМЦ ПТО (каб.4, Муха Н.О.) до 09.12.2011р. 

 

3.2. Другий етап 

                           З 10 до 23 грудня 2011 року журі  визначає переможців.  

 

4. Критерії  оцінювання робіт 

 

№ з/п Критерії  оцінювання робіт Бали 

1 Відповідність наданих матеріалів вимогам Положення про 

методичну роботу в ПТНЗ, огляду-конкурсу. Оформлення 

20 

2 Якість планування методичної роботи навчального закладу 20 

3 Реалізація інноваційного підходу  методичного супроводу  

пріоритетних  напрямків роботи 

30 

4 Новаторські форми методичної роботи, які сприяють удоскона -

ленню професійної майстерності педагогічних працівників 

25 

5 Виконання рекомендацій обласних секцій, круглих столів, 

майстер-класів, конференцій НМЦ ПТО в методичній роботі 

ПТНЗ. 

30 

6 Реалізація системного підходу  в виконанні  координуючої та 

контролюючої функцій роботи методичного кабінету 

навчального закладу 

30 

Всього 155 

 

 



 

5. Визначення переможців  

 

Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних балів. 

Методкабінети, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються грамотами 

Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області.  

 Матеріали огляду  узагальнюються і видаються збірником  в електронному 

варіанті для використання в роботі закладів профтехосвіти всіх рівнів атестації. 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                              від 20.09.2011 № 98 

 

 

                                                                                                                 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення огляду-конкурсу методичних кабінетів ПТНЗ 

 

 

 

Корнієнко М.М.  –  заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

голова  організаційного комітету 

 

Зозуля   Н.В.        –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти, заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Муха Н.О.           –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Гладкий М.А.     –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                             від 20.09.2011 № 98 

 

 

Ж У Р І 

огляду-конкурсу методичних кабінетів ПТНЗ 

 

 

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, голова журі 

 

Корнієнко М.М.    –  заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

заступник голови журі 

 

Члени журі: 

 

Зозуля   Н.В.         –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти 

 

Муха Н.О.             –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Подчезерцева Л.І. –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Гришаєва О.В.      –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Юденкова О.П.     –  заступник директора з науково-методичної роботи                   

Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій     

                         

Калина Н.В.          –  методист Вищого професійного училища № 17 

 

Денисова Г.Г.       –  методист Синельниківського професійного ліцею 

     
 


