
 

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 
 

09.11.2011                           м. Дніпропетровськ                                №  123   

 

Про проведення обласного конкурсу 

серед викладачів економічних  

дисциплін на кращу методичну  

розробку «Навчаємо по-новому» 

  

 

     З метою спрямування викладачів економічних дисциплін професійно-

технічних навчальних закладів на виконання Державної цільової програми 

розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015рр.,  регіональної Програми 

захисту прав споживачів Дніпропетровської області на 2011-2015рр., 

підвищення професійної майстерності, формування в майбутніх робітників 

споживчих знань, необхідних в набутті професійних і життєвих компетенцій, 

   

                                                          НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом січня-березня 2012 року  конкурс на кращу 

методичну розробку викладачів навчального курсу «Основи споживчих знань» 

(далі – Конкурс). 

2. Затвердити Положення про Конкурс, склад організаційного комітету та 

журі, що додаються. 

3. Директорам ПТНЗ забезпечити виконання умов І етапу Конкурсу   

згідно з Положенням. 

4. Журі  провести  до 12 березня 2012 року заключний ІІ етап Конкурсу. 

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

збірник методичних наробок для використання в професійно-технічних 

навчальних закладах області. 

6.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.       

 

 

Т.в.о.директора                                                              М.М.Корнієнко 

             

 



               

                                                                          

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                             від 09.11.11  № 123  

                       

                                                

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного конкурсу серед викладачів економічних 

дисциплін на кращу методичну розробку «Навчаємо по-новому» 

 

 

1. Мета та завдання конкурсу 

    Конкурс проводиться з метою підвищення професійної майстерності 

викладачів, пошуку  творчих, ефективних педагогічних ідей щодо формування 

в молоді знань про права та обов’язки споживачів, розвиток навичок розумної 

споживчої поведінки.  Виховання споживчої культури. 

 

2. Учасники конкурсу 

В  конкурсі беруть участь всі викладачі навчального  курсу «Основи 

споживчих знань». 

 

3.  Умови проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться в два етапи: 

І етап (заочний)       – з 16 січня до 23 лютого  2012 року 

ІІ етап (заключний) – з 24 лютого до 12 березня  2012 року 

3.2. У І етапі беруть участь викладачі навчального  курсу «Основи 

споживчих знань» всіх професійно-технічних навчальних закладів області. 

     3.3.   Форма проведення. Викладачі повинні підготувати одну  методичну 

розробку уроку, навчального проекту за освітньою програмою Інтел® 

«Навчання для майбутнього» чи позаурочного заходу  з будь-якої теми  

навчальної програми  курсу «Основи споживчих знань» та провести захід в 

одній (або кількох)  навчальних групах. 

     3.4.   Підготувати коротку презентацію проведеного заходу  в програмі 

Power Point з  5 слайдів. 

     3.5.     Методичну розробку і презентацію (в паперовому та електронному 

варіанті - диск CD-R)  надати до 23.02.2012 р. в НМЦ ПТО (каб. 4). 

          3.6. У ІІ етапі беруть участь викладачі, роботи яких були відібрані на        

І етапі. За критеріями оцінювання робіт журі  визначає переможців.  

 

 

 



4. Критерії  оцінювання робіт 

 

№ з/п Критерії  оцінювання методичних розробок Бали 

1 Відповідність наданих матеріалів вимогам навчальної програми 

курсу « Основи споживчих знань». Оформлення розробки. 

5 

2 Наявність інноваційних методів і прийомів у методичній 

розробці, творчих задумів. 

5 

3 Реалізація компетентісного підходу в навчанні. 10 

4 Реалізація особистісного підходу в навчанні. 10 

5 Участь учнів у розробці проекту викладача. 30 

6 Результативність спільної роботи викладача і учнів . 40 

Всього 100 

 

 

5. Визначення переможців  

 

Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних балів. 

Викладачі,  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. 

 

 

 

       Довідкова інформація для учасників конкурсу розміщена на «Порталі 

споживача України»  ( http://www.consumerinfo.org.ua) 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                               Наказ НМЦ ПТО у 

 Дніпропетровській області  

                                                                             від 09.11.11 № 123 

 

 

                                                                                                                 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення обласного конкурсу серед викладачів економічних  

дисциплін на кращу методичну розробку «Навчаємо по-новому» 

 

 

 

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: 

 

Надтока О.О.          –  методист навчально-методичного центру професійно-     

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Безценна Т.М.        –  методист навчально-методичного центру професійно-   

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

  

Красильніков А.В. –  методист навчально-методичного центру професійно-       

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                         



                                                                

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                            від 09.11.11 № 123 

 

 

Ж У Р І     

обласного конкурсу серед викладачів економічних  

дисциплін на кращу методичну розробку «Навчаємо по-новому» 

 

 

 

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

технічної освіти у Дніпропетровській області, голова журі 

 

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

технічної освіти у Дніпропетровській області, заступник 

голови журі 

 

Члени журі: 

 

 

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

                                    технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Керницька Т.В.     –  заступник директора Криворізького міського методичного 

центру професійно-технічної освіти 

 

Костенкова І.С.     –  викладач економічних дисциплін Дніпропетровського   

                                    центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів   

                                    туристичного сервісу 

 

Баган О. С.            –  викладач економічних дисциплін ВПУ-17 

                                                                                              

Дмитренко Н.В.    –  викладач економічних дисциплін Перещепинського       

                                    професійного ліцею  

 

 


