
 

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 
 

26.09.2012                                м. Дніпропетровськ                                           № 114 

 

Про проведення обласного конкурсу 

викладачів  історії  на кращу  

розробкууроку з формування  

предметних компетенцій 

 

 Для підвищення професійного рівня викладачів історії професійно-

технічних навчальних закладів у відповідності до завдань Державної цільової 

програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015рр., з метою 

активізації компетентнісногопідходу у навчально-виховний процес на основі 

вимог Державних стандартів загальної середньої освіти,розвитку предметних 

і життєвих  компетенцій  учнів засобами суспільних дисциплін 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом жовтня - березня 2012-2013 н.р. обласний 

конкурс викладачів історії на кращу розробку уроку з формування 

предметних компетенцій (далі – Конкурс). 

2. Затвердити умови, склад організаційного комітетута журі Конкурсу, 

що додаються. 

3. Рекомендувати директорам ПТНЗ взяти участь у І етапі Конкурсу   

згідно з умовами. 

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

збірник методичних наробок для використання в навчальних закладах 

області. 

5. Координацію роботи щодо виконання  наказу покласти на методиста 

НМЦ ПТО Муху Н.О., контроль  залишаю за собою. 

 

 

Директор                    В.М.Василиненко 

 

 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                                від 26.09.2012  № 114 

 

 

УМОВИ 

проведення обласного конкурсувикладачів історії 

на кращу розробку уроку формування предметних компетенцій 

 

 

1. Мета та завдання конкурсу 

 Конкурс проводиться з метою підвищення професійної компетентності 

викладачів історії, пошуку оригінальних  педагогічних ідей щодо розвитку 

предметних компетенцій, формування життєвого досвіду та виховання  

морально-етичних цінностей в учнівської молоді. 

 

2. Учасники конкурсу 

Конкурс проводиться серед викладачів історії професійно-технічних 

навчальних закладівобласті незалежно від віку, стажу педагогічної роботи, за 

особистими заявками. 

 

3.  Умови проведення конкурсу 

Конкурс проводиться в два етапи: 

І етап (заочний)  – з 15жовтня 2012рокудо 23 лютого  2013року 

ІІ етап (заключний) – з 24 лютого до 29 березня  2013 року 

На І етапі учасники Конкурсу надають до оргкомітету методичну 

розробку однієї  теми уроку історії, погоджену методичною комісією 

суспільних дисциплін закладу; презентацію  уроку, оформлену в програмі 

Power Point з 7-10 слайдів. 

     Матеріали подаються в паперовому та електронному вигляді  (диск CD-

RW) до 23.02.2013 р. в НМЦ ПТО (Муха Н.О., каб. 4). 

Журі до 29.03.2013р. підводить підсумки  ІІ етапу Конкурсу згідно з 

критеріями.  

 

4. Критерії  оцінювання робіт конкурсу  

 

№ з/п Критерії  оцінювання  розробки уроку історії Бали 

1 Відповідність наданих матеріалів вимогам Державних 

стандартів базової і повної середньої освіти, навчальній  

програмі з історії. Оформлення розробки 

5 

2 Формулювання мети і завдань  уроку,мотивація навчання 10 



3 Доцільність обраної структури уроку 5 

4 Дидактична та методична доцільність використання 

форм,методів,засобів навчання  

10 

5 Види діяльності    учнів 10 

6 Формування предметних та життєвих компетенцій.  20 

7 Формування ціннісних орієнтацій 20 

8 Узгодженість прийомів контролю з навчальними цілями уроку 5 

9 Творчий пошук ,оригінальність підходу до реалізації  теми 

уроку 

15 

Всього 100 

 

 

5. Визначення переможців  

 

Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних балів. 

Викладачі, чиї роботи зайняли  І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються грамотами 

Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області.  

Матеріали Конкурсу узагальнюються з виданням  збірника  в 

електронному вигляді  для використання в роботі закладів профтехосвіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                        

                                                                                Наказ НМЦ ПТО у 

  Дніпропетровській області  

                                                                                від 26.09.2012  № 114 

 

  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення обласного конкурсувикладачів історії 

 на кращу розробку уроку формування предметних компетенцій 

 

 

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: 

 

Куницька І.М.   –  методист навчально-методичного центру професійно- 

                                технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Гришаєва  О.В. –  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 26.09.2012  № 114 

 

 

 

ЖУРІ 

проведення обласного конкурсувикладачів історії 

 на кращу розробку уроку формування предметних компетенцій 

 

 

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: 

 

Керницька Т.В.     –  заступник директора Криворізького міського 

методичного центру професійно-технічної освіти 

 

Швидка О.М.        –  викладач історії Дніпропетроського навчально-    

виробничого центру № 2   

 

Сухаревська Л.І.   –  викладач історії   Дніпропетровського   

                                     центру професійної освіти 

 

Онуфрієва Л. Г.    –   викладач історії  Дніпродзержинського центру                 

                                     підготовки і перепідготовки робітничих кадрів    

 

Калина Н.В.          –  методист, викладач історії  ВПУ-17  

 

 

 


