
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

 

                                            Н А К А З 

 
25 квітня 2013                       м. Дніпропетровськ                                 № 37                                                                     

 

Про підсумки обласного  

конкурсу серед викладачів  

екології та математики 

 «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 прикладного програмного забезпечення в 2012-2013 

навчальному році оголошений конкурс серед викладачів екології та 

математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності»» (далі – 

конкурс). 

В конкурсі прийняли участь 73 викладача, з них 40 - в номінації «Краща 

методична розробка уроку математики», та 33 - в номінації «Краща 

методична розробка уроку екології», педагоги з 14 ПТНЗ області не прийняли 

участь в жодній номінації. 

Конкурс показав, що більшість викладачів володіє  сучасними 

методиками викладання, застосовує  інноваційні педагогічні технології, ІКТ, 

мультимедіа засоби навчання на уроці та в позаурочній роботі. 

     Конкурс   сприяв   росту педагогічної майстерності, методичної 

культури,  компетентності викладачів, підвищенню якості та результативності  

викладання природничо-математичних дисциплін в ПТНЗ.  

     Згідно з умовами конкурсу конкурсні роботи 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 в 

«гостьовій книзі» в он-лайн режимі.   

Відповідно до висновків оргкомітету конкурсу та згідно з результатами 

on-line голосування  

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1.   Затвердити протокол «народного голосування» конкурсу, що додається. 

2. Нагородити переможців конкурсу за впровадження інновацій сучасного 

уроку  

2.1. в номінації «Краща розробка уроку математики»: 

     - дипломом І ступеня  -  Євтушенко Олену Василівну – Криворізький            

                                                навчально-виробничий центр; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Жуйкову Наталію Миколаївну – Дніпродзер-       

                                                жинське вище  професійне училище; 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Мох Світлану Володимирівну – Попаснянське                   

                                                 аграрне професійно-технічне училище;                                 

2.2. в номінації «Краща розробка уроку екології»: 

     - дипломом І ступеня  -  Суслу Світлану Олексіївну – Дніпропетровський            

                                                професійний залізничний ліцей; 

     - дипломом ІІ ступеня  -  Плоху Тамару Венедиктівну – Дніпродзер-                                

                                                жинське вище  професійне училище; 

    - дипломом ІІІ ступеня  -  Заблоцький Роман Романович – Криворізький            

                                                навчально-виробничий центр;           

3.  Директорам ПТНЗ довести наказ  до відома  педагогічних    колективів.  

4. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В.:  

4.1. Оголосити подяку за творче ставлення до виконання обов’язків    

        щодо активізації діяльності педагогів ПТНЗ області; 

4.2.  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                                               В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

       

                     

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Наказ НМЦ ПТО 

                                                                                                 від 25.04.2013 №37 

 

Протокол 

засідання організаційного комітету обласного конкурсу серед викладачів 

екології та математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 

 

від 18.04.2013р.                                                               
 

Порядок денний 

 

1. Про підсумки  обласного конкурсу серед викладачів екології та 

математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності» за 

результатами «народного голосування». 

2. Визначення переможців конкурсу. 

 

З першого питання слухали  Корнієнко М.М.,  голову організаційного 

комітету, який зазначив 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 математики та екології. 

В конкурсі прийняли участь 73 викладача, з них 42 - в номінації «Краща 

методична розробка уроку математики», та 33 - в номінації «Краща 

методична розробка уроку екології», педагоги з 12-ти ПТНЗ області не 

прийняли участь в жодній номінації (ВПУ-17, Придніпровський професійний 

ліцей, Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів туристичного сервісу, Дніпропетровський професійний ліцей харчових 

технологій, професійно-технічне училище №48, Орджонікідзевське 

професійно-технічне училище, Першотравенський гірничий ліцей, 

професійно-технічне училище №71, Миролюбівський аграрний професійний  

ліцей, професійно-технічне училище №81, Апостолівський центр підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів, Криворізький центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі). 

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 в 

«гостьовій книзі» в он-лайн режимі. Організаційний комітет конкурсу 

зазначив наступне: 

в номінації «Кращий урок екології» 

- майже всі представлені уроки екології мали мультимедійний супровід; 

-  де - які викладачі розробили нестандартні уроки, наприклад урок - інтерв’ю 

(ЗПЛ), бінарний урок з українською літературою (МПЛ), урок з елементами 

ділової гри – зустрічі в екологічному кафе, урок насичений літературними 



хвилинками, міжпредметними зв’язками з професією (ДНВЦ 2), урок – 

семінар з елементами творчої майстерні (ДЦПО);  

- викладачі МВПУПІТ та ТПАЛ розробили WEB – сторінки;  

- лише 2 навчальні заклади використали відео фрагменти (НЦПО, ТПГЛ);  

- проблемні методи навчання відображені в уроках викладачів ДЦППРКБА, 

ТПГЛ, ДВПУ;  

- практичні дослідження в рамках уроку організовані викладачами 

ДЦППРКБА, ЗДЦПТО, ПТУ 2, ДВПУ; 

- групову технологію використали викладачі ДЦППРКБА, НПЛ, ЗПЛ, ТПГЛ; 

-  інтерактивні техніки використали викладачі ДНВЦ2, ПТУ 6, ДПЗЛ, ДВПУ, 

ДЦППРКБА, ДПЛ, НПЛ, ЗДЦПТО, ПТУ74, ЦАПЛ, ТПАЛ;  

- викладачі НПЛ, ПТУ74 використали матеріал «Зеленого пакету», але 

посилання на цей дидактичний матеріал не вказали; 

- викладач ДПЛ використала тренінгові техніки; 

- викладач ЗДЦПТО (Ж.Води) використала проектну технологію через 

створення макетів; 

- випереджувальне завдання учням надали викладачі МПЛ, ТПГЛ, МВПУПІТ, 

ДПЗЛ, ДЦПО; 

- викладачі ДЦППРКБА, ДЦПО якісно та творчо підійшли до розробки 

домашнього завдання; 

- уроки викладачів ДЦППРКБА, ТПГЛ насичені різноплановими 

кросвордами, шифрограмами, головоломками; 

- зазначив, Але не всі роботи були оцінені, що педагогічна спільнота має 

низький рівень інформаційної та педагогічної культури. 

 

В номінації «Кращий урок математики» 

- майже всі представлені уроки математики мали мультимедійний супровід; 

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

конференція (КНВЦ), бінарний урок (математика, астрономія ВПУ75), 

інтегровані уроки (ДЦПО, ПТУ 79), уроки змагання, з ігровими моментами 

надали викладачі ЦАПЛ, КЦПОММ, ПТУ 88, ТПАЛ, урок-подорож провели 

викладачі КПТМЛ, ІПЛ, уроки практикуми представили викладачі СПЛ, 

ЗДЦПТО (Жовті Води); урок дослідження надала викладач Соф ПЛ, урок 

семінар (ПТУ 2 Рождественський), викладач ДВПУ показала на уроці 

використання кейс-методу; 

- Типологія уроків розподілилась наступним чином: приблизно 50% 

педагогічних працівників обрали уроки засвоєння нових знань та формування 

вмінь, приблизно 30% - уроки комплексного застосування знань та 

закріплення вмінь і близько 20% викладачів обрали узагальнюючі уроки;  

- викладачі МВПУПІТ та ДПБЛ розробили WEB – сторінки;  

- лише 1 навчальний заклад використав відео фрагменти (ДЦППРКБА 

Проскур);  

- викладачі МВПУПІТ, КПГЕМЛ, ВПУ75, КПБЛ (Дроннікова), МЦППВ, 

СофПЛ, СПЛ, ЦППРК№1, ДЦППРКБА (Проскур) для якіснішого засвоєння 

навчального матеріалу учнями, використали діючі моделі, макети; 



- проблемні методи навчання відображені в уроках викладачів КНВЦ, 

ДВПУБ, КПБЛ (Дроннікова), КЦПОРКТРС, ДЦПТО (Дядькова), СофПЛ;  

- групову технологію використали викладачі ЗПЛ (Дашко), ВПУ75, ДВПУ, 

ДВПУБ, ДЦПТО (Мізіна, Дядькова), ЗДЦПТО (ЖВоди), КПБЛ (Дроннікова), 

КПГМЛ, КЦПОММ, МЦППВ, НПЛ (Перепадя), ПАПТУ, ПТУ2 

(Рождественський), ПТУ88, СофПЛ, ТПАЛ, ЦППРК№1, ДПБЛ, ДЦППРКБА 

(Проскур); 

-  інтерактивні техніки використали викладачі КНВЦ, КПГЕМЛ, МВПУПІТ, 

ВПУ75, ДВПУ, ЦАПЛ, ДВПУБ, ДЦПТО (Мізіна), ІПЛ, КПБЛ (Дроннікова), 

НПЛ (Перепадя), ПАПТУ, ПТУ2 (Рождественський),ПТУ 88, СофПЛ, ТПАЛ, 

ПТУ2 (Селіверстова), ДПБЛ;  

- викладачі ДВПУБ, ПАПТУ, СофПЛ, КПЛ,ДПБЛ, ДЦППРКБА (Проскур) 

використала проектну технологію; 

- випереджувальне завдання учням надали викладачі ЗДЦПТО (ЖВоди), ІПЛ, 

КПБЛ (Дроннікова), КПГТЛ, МЦППВ, СофПЛ, ЦППРК№1, ДЦППРКБА 

(Проскур); 

- викладачі ДЦППРКБА (Проскур), МВПУПІТ, ВПУ55, ДВПУБ, ІПЛ, ДЦПТО 

(Дядькова), МЦППВ, НПЛ (Перепадя), ПТУ2 (Рождественський), СПЛ, 

ЦППРК№1 якісно та творчо підійшли до розробки домашнього завдання; 

- уроки викладачів КНВЦ, МВПУПІТ, ДВПУБ, ЗПЛ, ІПЛ, КПБЛ, МЦППВ, 

НПЛ, ПТУ88, КПТМЛ насичені різноплановими кросвордами, 

шифрограмами, головоломками; 

-  уроки викладачів ЗПЛ, КНВЦ, МВПУПІТ, КПГЕМЛ, ЦАПЛ, ДВПУ, 

ДЦПТО (Мізіна, Дядькова), ІПЛ, КПБЛ, КПГМЛ, КЦПОРКТРС, МПЛ, 

МЦППВ, ПТУ2 (Рождественський), СофПЛ, СПЛ, ТПАЛ, ЦППРК№1, 

КПТМЛ, ДЦППРКБА (Проскур) насичені матеріалами міжпредметних 

зв’язків; 

-  Якісно обрана мотивація до уроків викладачів КНВЦ, КПГЕМЛ, ЦАПЛ, 

ДВПУ, ДЦПТО (Мізіна, Дядькова), ДЦПО, ДЦППРКБА, ЗДЦПТО (ЖВоди), 

ІПЛ, КПГМЛ, КЦПОММ, МПЛ, НПЛ (Перепадя), ПАПТУ, ПТУ 2 

(Рождественський), ПТУ88, СофПЛ, СПЛ, КПЛ, КПТМЛ, ДЦППРКБА 

(Проскур); 

-  Цікаві дидактичні матеріали представлені викладачами ДВПУ, КПБЛ 

(робочі зошити), ДВПУБ (кластери, опорні картки), МЦЦПВ (кросворди, 

індивідуальні завдання), ПТУ88 (цікаві картки, маршрутний лист до уроку), 

КПЛ (опорний конспект), ТПАЛ, ПТУ2 (міні-довідники, гра-тест з 

зашифрованою відповіддю); 

  Розглянувши форум з «народним голосуванням», членами 

організаційного комітету було зазначено, що велика кількість уроків 

відповідає вимогам, які висуваються до сучасного уроку, але педагогічна 

спільнота Дніпропетровщини не якісно і безвідповідально підійшла до 

оцінювання робіт колег і тому ми маємо певний, не зовсім позитивний 

результат. Причиною вищесказаного є низький рівень інформаційної та 

педагогічної культури педагогів області.  



3. Організаційний комітет розглянув форум з «народним голосуванням» і 

визначив переможців конкурсу в номінації «Краща розробка уроку 

математики»: 

     - І місце  -  Євтушенко Олена Василівна – Криворізький            

                                                навчально-виробничий центр; 

     - ІІ місце  -  Жуйкова Наталія Миколаївна – Дніпродзер-       

                                                жинське вище  професійне училище; 

    - ІІІ місце  -  Мох Світлана Володимирівна – Попаснянське                   

                                                 аграрне професійно-технічне училище;                                 

4. Організаційний комітет розглянув форум з «народним голосуванням» і 

визначив переможців конкурсу в номінації «Краща розробка уроку 

екології»: 

     - І місце  -  Сусла Світлана Олексіївна – Дніпропетровський            

                                                професійний залізничний ліцей; 

     - ІІ місце  -  Плоха Тамара Венедиктівна – Дніпродзер-                                

                                                жинське вище  професійне училище; 

    - ІІІ місце  -  Заблоцький Роман Романович – Криворізький            

                                                навчально-виробничий центр;           

 

                          Голова оргкомітету                           Корнієнко М.М. 

                           

                          Заступник голови                              Зозуля Н.В.                                

                           

                          Члени журі                                         Гришаєва О.В.                                                                                 

                                                                  

                                                                 Куницька І.В.  

                                                             

                                                              Кичук С.Є.                                             

 

 

 

 

 

 


