
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 
30.12.2012р.                                 м. Дніпропетровськ                               ___143__  
Про підсумки обласного  
огляду-конкурсу методичних 
кабінетів професійно-технічних 
навчальних закладів 
    На виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної 
освіти на 2011-2015рр. протягом листопада – грудня 2011 року проведено 
обласний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ області в якому взяли участь 
49 професійно - технічних навчальних закладів.  Надано 52 творчі роботи, 
 які  відповідають вимогам Положення про методичну роботу  та реалізації 
основних напрямків роботи методичної служби НМЦ ПТО в 2011-2012р. Кабінети 
обладнані  комп’ютерною технікою,Інтернетом, відеозв’язком, мультимедіа 
засобами,  внутрішньою локальною мережею. В ПТНЗ створюють інформаційно - 
методичні центри, віртуальні кабінети з електронною базою, картотеками, 
каталогами  всіх напрямків методичної роботи.  В кабінетах зосереджено   
періодичні фахові, педагогічні, методичні видання. В   плануванні та організації 
діяльності   методичних кабінетів  дотримуються принципів   науковості, 
системності, інноваційності, поєднання колективних та індивідуальних форм 
роботи, творчого пошуку. Методичні кабінети розкривають вимоги 
запровадження держстандартів професійно-технічної та загальної середньої 
освіти. 
               В цілому обласний  огляд - конкурс   сприяв  покращанню   умов для 
росту професійної майстерності, методичної культури, мобільності, 
компетентності  педпрацівників, підвищенню якості   методичного супроводу  
професійної підготовки майбутніх робітників.   Відповідно до висновків журі 
конкурсу та вище зазначеного  
                                            НАКАЗУЮ:                                          

1. Затвердити протокол журі конкурсу. (Додаток 1) 

 

 



 

2. Нагородити переможців конкурсу  грамотами : 

 
       Перша номінація: «Методичний кабінет - центр методичної роботи 

професійно-технічного навчального закладу» 
 

місце 
    І        Дніпродзержинський професійний ліцей.  
 
     ІІ     Тернівський професійний гірничий ліцей                           
     ІІ      Криворізький центр професійної освіти                            
 
     ІІІ    Дніпропетровський навчально-виробничий центр  
             підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної    
              галузі та зв’язку. 
      ІІІ      ВПУ- 17 
      ІІІ     Дніпродзержинське вище професійне  училище 
 

   Друга номінація :« Організаційно - методична робота з методичними   
комісіями . 
                  І       Міжрегіональне вище професійно-технічне училище  з поліграфії 
та інформаційних технологій (методична(циклова) комісія « Діловодство») 
                  ІІ    ПТУ-2 ( методична комісія   «Холодної обробки металу та 
слюсарних  справ») 
          
                  ІІІ     Криворізький навчально-виробничий центр. 
                         ( методична комісія природничо-математичного циклу) 
  

     
Третя номінація :    «Місце методичного кабінету в системі роботи                             
педагогічного  колективу  над  методичною   проблемою навчального 
закладу» 

 
        І          Криворізький професійний будівельний ліцей 
        ІІ         Дніпропетровський центр професійної освіти 
        ІІІ        Синельниківський професійний ліцей 

 
 
 
 
 
 
 



Четверта номінація: «Методичний  супровід  інноваційної  діяльності    
викладачів  та майстрів виробничого навчання засобами методичного кабінету» 

 
   І  Міжрегіональний центр професійної підготовки звільнених в запас 

військовослужбовців 
 

                 ІІ   Міжрегіональне вище професійно-технічне училище з поліграфії 
                         та інформаційних технологій  
 
      ІІІ  Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів   торгівлі 

та ресторанного сервісу    
        ІІІ     ПТУ-74 

  П’ята номінація: «Форми систематизації та зберігання  інформаційно-
методичних матеріалів, перспективного педагогічного досвіду викладачів, 
майстрів виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу » 

 
         І        Дніпродзержинський професійний ліцей.  
                          ( інформаційно-методичний центр) 
         ІІ       Дніпропетровське вище професійне училище будівництва 
                           (віртуальний методичний кабінет) 
         ІІІ       Вище професійне училище -75. 
                            ( інформаційно-методичний центр) 
3 Нагородити подякою НМЦ ПТО У Дніпропетровській області директорів : 

          3.1         Школяра Віктора Павловича 
       (Дніпродзержинський професійний ліцей). 

          3.2  Стрільця Олександра Івановича 

(Дніпропетровський навчально - виробничий центр підготовки та 

перепідготовки машинобудівної    галузі та зв’язку ) 

 4.  Нагородити  подякою  за розробку методичного менеджменту 
Кепшу Ольгу Михайлівну, методиста 

Криворізького центру професійної освіти металургії та 
машинобудування. 

5. Директорам ПТНЗ довести наказ та підсумки огляду до відома 
педагогічних колективів . 

6. Методисту НМЦ ПТО Мусі Н.О. узагальнити та поширити 
матеріали конкурсу для впровадження в практичній роботі.  

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
директора НМЦ ПТО Корнієнка М.М. 

 
                                 Директор                                               В.М.Василиненко 

           
                        
 



 
 

                                                                                               Додаток №1                            
Від__30.12.11р.__№__143___ 

   
                                                          Протокол 

Засідання журі обласного огляду-конкурсу методичних кабінетів  
професійно-технічних навчальних закладів. 

 
Від___30.12.11р._                                                                  
 
 

    Голова журі :                   Василиненко В.М. 
  Заступник голови:                   Корнієнко М.М. 

                                                        Члени журі:                 Зозуля   Н.В 
                                                                                         Муха Н.О.              

Подчезерцева Л.І.  
Юденкова О.П.       

                                                                                             Калина Н.В.           
                                                                                                            Денисова Г.Г.            

                                                                                                               Гришаєва О.В. 
Порядок денний. 

Про підсумки обласного огляду-конкурсу методичних кабінетів  
професійно-технічних навчальних закладів. 

       З першого питання слухали  В.М.Василиненка  голову журі, який зазначив 
що на виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної 
освіти на 2011-2015рр., якісного впровадження Держстандартів ПТО, з метою 
реалізації головних  напрямків методичної роботи НМЦ ПТО в 2011-2012н.р. 
відбувся обласний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ (наказ НМЦ ПТО 
від 29.09.2011р.№98)  
     «У першому етапі взяли участь  49 професійно - технічних навчальних закладів.  
Надіслано 52 творчі роботи. В другому етапі (заключному) взяли участь 17 
методичних кабінетів  ПТНЗ, які представили 19 творчих робіт: 

Дніпродзержинський професійний ліцей, Тернівський професійний 
гірничий ліцей, Криворізький центр професійної освіти,        Дніпропетровський 
навчально-виробничий центр підготовки та перепідготовки робітників 
машинобудівної   галузі та зв’язку,    ВПУ- 17, Дніпродзержинське вище 
професійне  училище, Міжрегіональне вище професійно-технічне училище  з 
поліграфії та інформаційних технологій, ПТУ-2 ( методична комісія   «Холодної 
обробки метала та слюсарних  справ»), Криворізький навчально-виробничий 
центр ( методична комісія природничо-математичного циклу),   

 
 
 
 



 Криворізький професійний будівельний  ліцей,  Дніпропетровський центр 
професійної освіти, Синельниківський професійний ліцей,   Міжрегіональний 
центр професійної підготовки звільнених в запас військовослужбовців, 
Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів  торгівлі та 
ресторанного сервісу, ПТУ-74, Дніпропетровське вище професійне училище 
будівництва, ВПУ-75.  

Представлені матеріали  відповідають критеріям Положення про огляд-
конкурс . Більш мобільною стала  координація роботи між НМЦПТО,  ПТНЗ та 
іншими методичними службами.  В усіх професійно-технічних навчальних 
закладах є  методичні кабінети  оснащені комп’ютерами, мультимедіа, Інтернетом 
та іншими технічними засобами. Створюється внутрішня локальна мережа 
швидкого доступу педпрацівників  до електронного банку даних методкабінетів, 
бібліотек. Всі забезпечені педагогічною, методичною, фаховою літературою. На 
базі методичних кабінетів функціонують Інформаційно-методичні центри. 
(ДПЛ,ДВПУ,МВПУПІТ,ВПУ-17,ВПУ-75, ДЦПО,КНВЦ,КПБЛ інш.) 
   В МЦППВ функціонує INTRANET.  Створюють віртуальні методичні кабінети в 
ДЦППРКТС, ДВПУБ.В 2011р. Відкриті нові методичні кабінети (ДПЛ, Соф.ПЛ, 
ДНВЦППРМГЗ,МАПЛ).  
        Зміст  планування  відповідає основним принципам методичної роботи 
кабінетів.  Значна увага приділяється організації діяльності  над єдиною 
методичною проблемою навчальних закладів, з методичними комісіями,  
молодими викладачами та майстрами виробничого навчання. Представлений 
методичний супровід інноваційної діяльності творчих педагогів, впровадження 
держстандартів ПТО, повної середньої освіти. Активізувалася спільна робота 
методистів та психологів . 
        Разом з тим є формалізм, одноманітність  у плануванні роботи методичних 
кабінетів. Недостатньо приділяється уваги  створенню нового покоління КМЗ 
навчального процесу. Переважають традиційні форми та методи колективної 
методичної роботи з педагогами.  В конкурсі не брали участь 10 ПТНЗ в 
основному через відсутність посади методиста (ДПБЛ,Пр.ПЛ,ВПУ-
55,ЗДПЛ,ДЦППРКБА,ПТУ-71,ПАПТУ,ПТУ-79,СПАЛ,ПТУ-88). 
         Журі підбило підсумки заключного етапу і визначило переможців конкурсу. 

 
Рішення журі: 
1. Визнати переможцями конкурсу за номінаціями : 
 
                        

        Перша номінація: «Методичний кабінет - центр методичної роботи 
професійно-технічного навчального закладу» 
Місце: 
    І        Дніпродзержинський професійний ліцей.  
 
    
 
 



 
     ІІ     Тернівський професійний гірничий ліцей                           
     ІІ      Криворізький центр професійної освіти                            
 
     ІІІ    Дніпропетровський навчально-виробничий центр  
             підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної    
              галузі та зв’язку (корп.2) 
      ІІІ      ВПУ- 17 
      ІІІ     Дніпродзержинське вище професійне  училище 
 

   Друга номінація :« Організаційно - методична робота з методичними   
комісіями . 
     Місце: 
                  І       Міжрегіональне вище професійно-технічне училище  з поліграфії 
та інформаційних технологій (методична комісія « Діловодство») 
                  ІІ    ПТУ-2 ( методична комісія   «Холодної обробки металу та 
слюсарних  справ») 
          
                  ІІІ     Криворізький навчально-виробничий центр. 
                         ( методична комісія природничо-математичного циклу) 

     
Третя номінація :    «Місце методичного кабінету в системі роботи                             
педагогічного  колективу  над  методичною   проблемою навчального 
закладу» 
      Місце: 

        І         Криворізький професійний будівельний ліцей 
        ІІ         Дніпропетровський центр професійної освіти 
        ІІІ        Синельниківський професійний ліцей 

 
Четверта номінація: «Методичний  супровід  інноваційної  діяльності    
викладачів  та майстрів виробничого навчання засобами методичного кабінету» 
     Місце: 

   І  Міжрегіональний центр професійної підготовки звільнених в запас 
військовослужбовців 

 
                 ІІ   Міжрегіональне вище професійно-технічне училище з поліграфії 

                         та інформаційних технологій  
 
      ІІІ  Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів   торгівлі 

та ресторанного сервісу,    ПТУ-74 
 

 
 
 



  П’ята номінація: «Форми систематизації та зберігання  інформаційно-
методичних матеріалів, перспективного педагогічного досвіду викладачів, 
майстрів виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу » 
 
    Місце  :   І        Дніпродзержинський професійний ліцей.  

                          ( Інформаційно-методичний центр) 
          ІІ       Дніпропетровське вище професійне училище будівництва 
                           (віртуальний методичний кабінет) 
          ІІІ       Вище професійне училище -75. 
                            ( Інформаційно-методичний центр) 

 
 

2. Нагородити подякою НМЦ ПТО У Дніпропетровській області директорів  
          2.1         Школяра Віктора Павловича 

       (Дніпродзержинський професійний ліцей). 
          2.2  Стрільця Олександра Івановича 

(Дніпропетровський навчально - виробничий центр підготовки та 

перепідготовки машинобудівної    галузі та зв’язку ) 

 
3.  Нагородити  подякою  за розробку методичного менеджменту Кепшу 

Ольгу Михайлівну – методиста 
Криворізького центру професійної освіти металургії та 
машинобудування. 

 
    
 
      Голова журі :                                    В.М. Василиненко  
      Заступник голови:                            М.М. Корнієнко 
      Члени журі:                                        Н.В. Зозуля    

                                Н.О  Муха              
                                                                              Л.І. Подчезерцева 
                                                                              О.П. Юденкова  

                                     Н.В. Калина  
                                                                               Г.Г.Денисова         

                                                                    О.В Гришаєва  
                     
 
 
 

                        
 


