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Згідно з планом роботи Навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області з метою стимулювання зросту професійної культури 
педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності, реалізації принципу 
пріоритетності екологізації навчального процесу, виявлення та поширення 
сучасних технологій і моделей, 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  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести впродовж 2012-2013 навчального року обласний конкурс 

серед викладачів екології та математики «Віртуальний фестиваль методичної 
майстерності» на кращу авторську методичну розробку уроків екології, 
математики (далі - Конкурс). 

2. Затвердити Умови проведення Конкурсу, склад організаційного 
комітету, що додаються. 

3. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В. здійснити організаційно-
методичне забезпечення Конкурсу.  

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів сприяти участі 
викладачів екології та математики у Конкурсі.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор                                                                                                            В.М.Василиненко 
                 



              
                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                наказ НМЦ ПТО у 

           Дніпропетровській області 
                від 03.09.2012 № 99 

 
 

УМОВИ 
проведення обласного конкурсу серед викладачів екології та математики 

«Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 
 

1. Загальні положення 
      Обласний конкурс  серед викладачів екології та математики «Віртуальний 
фестиваль методичної майстерності» (далі - Конкурс) проводиться згідно з 
планом роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області. Конкурс організовується за номінаціями: 
- Краща методична розробка уроку екології; 
- Краща методична розробка уроку математики. 

 
2. Мета конкурсу 

Головною метою Конкурсу є підвищення професійної компетентності 
педагогів, їх активізація та удосконалення роботи щодо забезпечення якісного 
навчання учнів з екології та математики засобами сучасних технологій 
навчання,  оптимальних форм і методів роботи.  

 
3. Завдання конкурсу 

3.1. Осмислення педагогами змісту освіти відповідно до сучасних 
концептуальних підходів природничо-математичної освіти;  
3.2. Просування педагогічних інновацій, підтримка та використання нових 
педагогічних ідей, технологій під час організації освітнього процесу;  
3.3. Створення інноваційного навчально-методичного забезпечення уроку 
екології та математики;  
3.4. Спрямування процесу вивчення базових дисциплін на розвиток предметних 
та ключових компетентностей учнів;  
3.5. Виявлення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду 
викладання екології та математики;  
3.6. Стимулювання педагогів області до участі у професійних конкурсах; 
3.7. Створення банку методичних розробок уроків з екології та математики, 
видання методичного альманаху «Перлини педагогічної творчості». 

 
4. Керівництво конкурсом 

Керівництво Конкурсом здійснюється оргкомітетом, на який 
покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків. Для 
якісного оцінювання розробок запроваджується «народне голосування»: усі 
бажаючі будуть мати змогу зайти на сайт metodist_best.teplovod.dp.ua в розділ 
«Гостьова книга» і залишити свої коментарі про ті розробки, які найбільше 



зацікавили. Призерів і переможців конкурсу визначає «народне» журі. В журі 
входять всі педагоги, які оцінять роботи конкурсантів в он-лайн режимі. Члени 
оргкомітету підводять підсумки за результатами «народного» оцінювання. 

 
5. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться в три етапи: 
I етап - ПТНЗ протягом I півріччя навчального року готують матеріали та  до 

01 січня 2013 року надсилають в електронному вигляді на адресу Конкурсу 
grishaeva_elena@i.ua заявки з відповідними матеріалами для участі у Конкурсі. 

II етап - протягом січня 2013 року всі надані матеріали  розміщуються на 
сайті metodist_best.teplovod.dp.ua, протягом лютого 2013 року народне журі 
Конкурсу (всі бажаючі) розглядає матеріали, надіслані конкурсантами, і 
визначає кращу роботу, залишаючи повідомлення в «гостьовій книзі» в он-лайн 
режимі.  

IІІ етап - протягом березня 2013 року члени оргкомітету за результатами 
голосування «народного» журі визначають по три найкращі уроки в номінаціях 
«Краща методична розробка уроку екології», «Краща методична розробка 
уроку математики». 

 
6. Учасники конкурсу 

Конкурс проводиться серед викладачів екології та математики незалежно від 
віку, стажу педагогічної роботи, за особистими заявками. В конкурсі беруть 
участь викладачі екології та математики. 

 
7. Матеріали, які надсилаються на конкурс 

7.1. Заявка на участь у Конкурсі; 
7.2. Пояснювальна записка до уроку; 
7.3. Розробка уроку.  
 

8. Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на конкурс 
8.1. Конкурсні матеріали надсилаються на електронну адресу 
grishaeva_elena@i.ua в заархівованій папці, яка підписана прізвищем 
конкурсанта. В папці знаходяться окремі файли за формою: 
 файл «Фото» (фото учасника у цифровому виконанні в форматі JPG); 
 файл «Заявка учасника», «Анкета учасника» (Додаток 1); 
 файл «Пояснювальна записка» (документ Microsoft Word формат 
(розширення RTF). Пояснювальна записка подається як преамбула до уроку, в 
якій викладач: 
- визначає місце уроку у вивченні теми, курсу, основні змістовні акценти даного 
уроку;   
- обґрунтовує доцільність обраної ним моделі навчання (традиційної, активної, 
інтерактивної) або їх поєднання для даної теми уроку;  
- визначає знання, вміння, досвід та цінності, що формуються на даному уроці, 
формуванню яких предметних та ключових компетентностей вони сприяють;  
- характеризує використані ним сучасні методики роботи з певними колами 
джерел для розвитку вмінь учнів та формування цінностей;  



- вказує на особливості авторської методики щодо організації навчальної 
взаємодії викладача та учнів на уроці;   
- визначає доцільність та характеризує підготовлене ним навчально-методичне 
забезпечення до уроку (презентація, інформаційні картки, роздатковий 
матеріал, міні-підручники, робочі зошити тощо);   
- конкретизує, який підручник та програмне педагогічне забезпечення 
(електронні підручники, посібники, атласи тощо) він використовує на даному 
уроці для досягнення навчальних цілей;   
 файл «План-конспект уроку» (документ Microsoft Word формат 

(розширення) RTF, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5). 
Розгорнутий план-конспект уроку з повним навчально-методичним 
забезпеченням (авторство вказати на окремому титульному аркуші);  

 папка «Додатки» (за потребою).  
8.2.  Надані на Конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.  
8.3. Кращі конкурсні роботи будуть опубліковані в окремій збірці з 
дотриманням авторських прав.  
8.4. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування матеріалів для 
друку та розміщення на сайті Конкурсу (без зміни змісту).  

 
 

9. Відзначення переможців конкурсу 
9.1 Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами І-ІІІ ступенів. 

Преміювання викладачів – переможців Конкурсу здійснюється за рахунок 
коштів навчальних закладів (за можливості). 

9.2 Кращий досвід роботи викладачів математики та екології буде 
розповсюджений в області за допомогою інтернет-ресурсу, методичних 
виставок, методичних заходів, статей у навчально-методичних журналах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
                ЗАТВЕРДЖЕНО                          

наказ НМЦ ПТО у 
          Дніпропетровській області 

                від 03.09.2012 № 99 
 

СКЛАД 
організаційного комітету обласного конкурсу серед викладачів екології та 

математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 
 
 

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

технічної освіти у Дніпропетровській області 
 
Куницька І.В.    -  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 
 
Кичук С.Є.         –  методист Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до наказу НМЦ ПТО  
від 03.09.2012 № 99 

 
Організаційному комітету  

обласного конкурсу серед викладачів екології, математики 
«Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 

від _____________________________ 
               (ПІБ) 

викладача _____________________________ 
(назва навчального закладу) 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі 

Прошу вас прийняти матеріали для участі у конкурсі серед викладачів 
екології, математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності  » в 
номінації  ____________________________. 

З умовами Конкурсу ознайомлений(а). 

Надаю оргкомітету право під час підготовки до друку доопрацьовувати, 

редагувати (перекладати), скорочувати, доповнювати надані матеріали, 

змінювати їхні назви (заголовки та підзаголовки). 

Публікацію прошу здійснити на благодійних засадах. 

 

Підпис  ____________________________________________________   

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

учасника обласного конкурсу серед викладачів екології та математики 

«Віртуальний фестиваль методичної майстерності» 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  _______________________________  

2. Дата народження  _________________________________________  

3. Телефон (моб.) ___________________________________________  

    e-mail  ___________________________________________________  

4. Загальний педагогічний стаж  _______________________________  

    Кваліфікаційна категорія ___________________________________ 

5. Місце роботи (повна назва закладу) __________________________  

 __________________________________________________________  

6. Тема методичної проблеми, над якою працюєте  _______________  

7. Педагогічне кредо ___________________________________________ 

8. Тема методичної розробки уроку ____________________________  

9. Для якого курсу навчання  __________________________________  

10. Інформація, яку б Ви хотіли повідомити про себе додатково:  ___  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

ПІБ  ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________ (підпис)   

Дата _________________ 

 
 


