
 

М І НІ С ТЕР С ТВ О ОС В І ТИ І  НА У К И У К Р АЇ НИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

19.05. 2017                                        м. Дніпро                                         № 38 

 

 

Про  підсумки обласного конкурсу  

«Віртуальний фестиваль методичної  

майстерності викладачів предмету 

«Захист Вітчизни» 

 

На виконання наказу Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області від 14.09.2016 № 44 з метою 

стимулювання зросту професійної культури педагогів, удосконалення їх 

педагогічної майстерності, виявлення та поширення сучасних технологій і 

моделей, оптимальних форм і методів роботи з популяризації військово-

патріотичних знань серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

області, визначення найкращих методичних розробок уроків з використанням 

електронних освітніх ресурсів та проектної технології навчання протягом 

січня-травня 2017 року проведено обласний конкурс «Віртуальний фестиваль 

методичної майстерності викладачів предмету «Захист Вітчизни» (далі – 

Конкурс). Всього у Конкурсі взяло участь 30 педагогів. 

На підставі спільного рішення журі і оргкомітету конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  протокол засідання  журі  Конкурсу, що додається. 

  2. Визнати переможцями Конкурсу: 

    І місце - Швець Євген Ростиславович, викладач Синельниківського    

                                                                                            професійного ліцею; 

- Матухно Олена Чінгісовна, викладач ДПТНЗ «Криворізький 

навчально-виробничий центр»; 

  ІІ місце - Швидь Сергій Вікторович, викладач Ордена «Знак Пошани» 

                                                                    Вищого професійного училища № 75;  

 - Гапоненко Оксана Миколаївна, Глєбова-Сорокіна Наталія  

Володимирівна, викладачі ДПТНЗ «Криворізький центр       

професійної   освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 

сервісу»; 



- Денісова Ганна Олександрівна, викладач ДПТНЗ 

«Дніпропетровський    центр  професійної освіти; 

 ІІІ місце - Хоптинський   Віктор   Петрович,   викладач   ДПТНЗ 

«Софіївський професійний ліцей»; 

                 - Бараннік Олена Вікторівна, викладач ПТУ-74; 

                  - Чирюк Юлія Анатоліївна, викладач ДПТНЗ «Покровський центр        

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»; 

                - Яніщук Олександр Михайлович, викладач Зеленодольського  

професійного ліцею; 

                -  Стрижак Віталій Романович, викладач ПТУ-6; 

                 -  Мотайов Михайло Миколайович, викладач ДНЗ «Міжрегіональне 

вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій» 

3. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В.   

3.1. До 01.09.2017 підготувати збірник кращих навчально-методичних 

напрацювань переможців Конкурсу;  

3.2. Організувати поширення і впровадження в практику досвід 

роботи переможців Конкурсу. 

4. Директорам ПТНЗ обговорити результати Конкурсу в педагогічних 

колективах. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області                                               В.М.ВАСИЛИНЕНКО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

від 19.05. 2017 №  38 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання журі обласного конкурсу «Віртуальний фестиваль методичної 

майстерності викладачів предмету «Захист Вітчизни» 

 

18 травня 2017 року                                    НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл. 

 

Голова журі: Василиненко  В.М. 

Секретар журі: Гришаєва О.В. 

Присутні члени журі: Кичук С.Є., Животова С.Г.,, Столяров  М.О.  

 

Порядок денний 

1. Про розгляд конкурсних робіт викладачів предмету «Захист 

Вітчизни» ПТНЗ області 

2. Про визначення переможців обласного конкурсу «Віртуальний 

фестиваль методичної майстерності викладачів предмету «Захист 

Вітчизни» 

 

СЛУХАЛИ: 

По першому питанню виступила методист НМЦ ПТО Гришаєва О.В. 

Всього до журі надійшло 30 робіт із 27 ПТНЗ області.  

 Підсумовуючи результати ІІІ туру конкурсу, переглянувши всі 

конкурсні роботи, журі засвідчило, що в навчальних закладах ведеться 

значна робота щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді.  

Основними завданнями проведення конкурсу уроків є: 

- демонстрація викладачами педагогічних  знахідок та методичної 

майстерності під час проведення сучасних уроків; 

- реалізація творчого потенціалу педагогів; 

- розвиток творчої активності учнів. 

Однією з головних особливостей побудови уроків стала  відповідність  

вимогам до сучасного уроку.  

Оцінюючи  дані уроки, члени журі звертали особливу увагу на:  

 відповідність змісту уроків навчальній програмі; 

 дотримання відповідності структури уроку меті та типу уроку; 

 якість організації мотивації, рефлексії, які повинні сприяти активізації 

пізнавальної діяльності учнів; 

 творчі знахідки та оригінальність проведення; 

 використання ефективних прийомів впливу на пізнавальну діяльність; 



 спрямованість уроку на комплексне поєднання навчання, виховання і 

розвитку учнів та підвищення рівня їх знань; 

 використання додаткового навчального матеріалу та комп’ютерних 

технологій; 

 дотримання логічних зв’язків матеріалу уроку з раніше вивченим;  

 упровадження в ході уроку статутних вимог ЗСУ; 

 рівень інтеграції (включення міжпредметних зв’язків); 

 ефективність застосування методів, прийомів і форм. 

     Практично всі викладачі обрали комбіновий тип уроку та урок 

вивчення нового матеріалу, виключенням стали уроки викладачів ПТУ-74 

(інтегрований урок), ВПУ-55 (урок-вікторина), ЗДЦПТО (урок-гра), 

КЦПОРКТРС, ПЦППРК (урок-тренінг).  

Більшість педагогів, конструюючи   уроки,  вдало  підбирали     методи, 

форми  і прийоми  роботи, які  сприяли підвищенню активності учнів та їх 

інтересу до навчання. На таких уроках чітко простежувалась   взаємодія у 

системі «учитель-учні» та «учні-учні», що є обов’язковою умовою для 

сучасного уроку. Дані уроки характеризуються належним рівнем 

результативності навчання і досягнення поставленої мети.  

На уроках більшість викладачів намагались пов’язати вивчений 

матеріал з наступним та попереднім, в повному обсязі   використовувати 

навчально-технічну базу кабінетів. Велика увага приділялась також 

індивідуалізації та диференціації навчання, інтеграції знань. Практично на 

всіх уроках не простежувались елементи  виховання патріотизму та поваги до 

героїзму українського народу. 

Інтерактивні прийоми викладання використали викладачі ДЦПТОТС, 

ЗДЦПТО, КПГМЛ, ЗПЛ, КНВЦ, КПГТЛ, ПЦППРК, ПТУ-74, СПЛ.  

Цікаві дидактичні засоби для засвоєння учнями матеріалу уроку 

використали викладачі ВПУ №№ 17, 55, 75, СПЛ, ДЦПО, ПЦППРК, НПЛ, 

ЦАПЛ. 

ІКТ технології (тести, фільми, презентації) розробили та використали 

викладачі ДЦПО, ЗДЦПТО, ДЦПТО, ЗПЛ, КНВЦ, ДЦПТОТС, ПТУ-2, 74, 

КЦПОММ, НПЛ, ПЦППРК, МПТУ, КПЛ, КПТМЛ. Викладач СофПЛ 

розробив та використав електронний підручник. 

Міжпредметні зв’язки прослідковувались на уроках викладачів 

КПГТЛ, СПЛ, СофПЛ, П»ППРК, ЗДЦПТО, КЦПОРКТРС, ЦАПЛ. 

 

За усіма показниками оргкомітет та журі Конкурсу визначили 

викладачів, методичні розробки яких відповідають вимогам.  

 

2. ВИРІШИЛИ: 

За результатами ознайомлення з методичними розробками уроків 

викладачів предмету «Захист Вітчизни» ПТНЗ області: 

2.1. Визнати переможцями обласного конкурсу «Віртуальний 

фестиваль методичної майстерності викладачів предмету «Захист Вітчизни»: 

- І місце - Швець Євген Ростиславович, викладач Синельниківського    

                 професійного ліцею; 



 - Матухно Олена Чінгісовна, викладач Криворізького навчально-

виробничого центру; 

- ІІ місце - Швидь Сергій Вікторович, викладач Ордена «Знак Пошани» 

                  Вищого професійного училища № 75;  

- Гапоненко Оксана Миколаївна, Глєбова-Сорокіна Наталія 

Володимирівна, викладачі Криворізького центру професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу; 

- Денісова Ганна Олександрівна, викладач Дніпропетровського 

центру професійної освіти; 

- ІІІ місце - Хоптинський Віктор Петрович, виклдач Софіївського 

                    професійного ліцею; 

- Бараннік Олена Вікторівна, викладач ПТУ-74; 

- Чирюк Юлія Анатоліївна, викладач Покровського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; 

- Яніщук Олександр Михайлович, викладач Зеленодольського 

професійного ліцею; 

- Стрижак Віталій Романович, викладач ПТУ-6; 

- Мотайов Михайло Миколайович, викладач Міжрегіонального 

вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних 

технологій. 

2.2. Нагородити переможців дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня відповідно. 

 

 

Голова журі                                                       В.М. Василиненко  

 

Секретар                                                         О.В.Гришаєва 

 

Члени журі:                                                    С.Є. Кичук  

 

                                                                                   С.Г. Животова  

 

                                                                                   М.О.Столяров   

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


