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12 серпня 2021 р.                  м. Ужгород                           № 19 

 
 

 

Про підсумки обласного конкурсу  

на кращий урок виробничого навчання  

серед закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 

 

Відповідно до наказу Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 21.01.2021 № 02 «Про проведення обласного 

конкурсу на кращий урок виробничого навчання серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти», з метою підвищення якості професійно-практичної 

підготовки, підтримки творчих педагогів, забезпечення умов для їх професійного 

зростання, упродовж лютого – серпня 2021 року проходив обласний конкурс на 

кращий урок виробничого навчання серед закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь п’ятнадцять закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області (далі – ЗП(ПТ)О). На розгляд журі представлено 36 

відеоуроків виробничого навчання. Журі відзначило досить високий професійний, 

методичний рівень конкурсних матеріалів, їх різноманітність та можливість 

використання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О. Конкурс продемонстрував не лише 

творчу активність майстрів виробничого навчання, їх професійні здібності, а й рівень 

організації методичної роботи в закладі освіти.  Конкурсні матеріали можуть бути 

використані для наповнення електронного контенту з конкретних професій, під час 

дистанційного та змішаного навчання, а також для навчання дорослого населення.  

Слід відмітити активну участь у Конкурсі педагогів Міжгірського 

професійного ліцею, ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти», 

Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування, 

Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево, Свалявського професійного 

будівельного ліцею. 

На підставі протоколу журі Конкурсу від 26.06.2021 року  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити результати обласного конкурсу на кращий урок виробничого 

навчання серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що додаються. 

 



 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ навчально-методичного 

центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 

                                                                                                 від 12.08.2021 р. № 19 

 

 

Результати проведення 

обласного конкурсу на кращий урок виробничого навчання 

серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

у 2020/2021 навчальному році 
 

Номінація: «Кращий відеоурок за версією журі» 
 

№ 

з/п 
Тема уроку 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Заклад освіти 

1. 

Обробка верхнього зрізу штор на 

петлях (потайних петлях), зав’язках, 

на люверсах 

Величко 

Оксана Михайлівна 

Хустський 

професійний ліцей 

сфери послуг 

2. Ремонт газорозподільчого механізму 
Боїшко  

Іван Іванович 

Хустський 

професійний ліцей 

3. Монтаж відкритої електропроводки 
Медулич  

Олександр Ігоревич 

Міжгірський 

професійний ліцей 

4. 

Приготування закритих та відкритих 

пирогів з різними начинками. 

Приготування фірмових виробів із 

дріжджового тіста 

Назаренко  

Ольга Вікторівна 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування 

5. 

Виконання ручного дугового 

наплавлення ниточного валика на 

пластини у нижньому положенні шва 

вертикально розташованим електродом 

Скоблей 

Євген Євгенович 

ДПТНЗ 

«Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

6. 

Приготування та відпуск салатів-

коктейлів: з нерибних продуктів моря, з 

птиці, овочів, фруктів, ягід. 

Приготування овочів фаршированих. 

Оформлення, відпуск. Вимоги до якості 

Барч 

Оксана Іванівна 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування 

7. 
Виконання пайки та ізоляції проводів 

напругою до 1000 В 

Бокотей  

Ганна Петрівна 

ДПТНЗ 

«Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

8. Обробка кокетки 
Кузла 

Мирослава Іванівна 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

9. 
Правила виконання вечірнього 

макіяжу, його особливості 

Шпонтак 

Тетяна Юріївна 

Ужгородське вище 

комерційне училище 

КНТЕУ 
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Номінація: «Оригінальна методична розробка уроку виробничого навчання» 

№ 

з/п 
Тема методичної розробки 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Заклад освіти 

1. 

Обробка верхнього зрізу штор на 

петлях (потайних петлях), зав’язках, 

на люверсах 

Величко 

Оксана Михайлівна 

Хустський 

професійний ліцей 

сфери послуг 

2. 

Приготування бісквітних тортів: 

бісквітно-кремових, бісквітно-

кремових глазурованих помадою, 

бісквітно-кремових з фруктами 

Бекер 

Олеся Миколаївна; 

Береш  

Мар’яна Михайлівна 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

3. 

Приготування та відпуск салатів-

коктейлів: з нерибних продуктів моря, з 

птиці, овочів, фруктів, ягід. 

Приготування овочів фаршированих. 

Оформлення, відпуск. Вимоги до якості 

Барч 

Оксана Іванівна 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування 

4. 

Приготування закритих та відкритих 

пирогів з різними начинками. 

Приготування фірмових виробів із 

дріжджового тіста 

Назаренко  

Ольга Вікторівна 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування 

5. 
Виконання завивки локонів 

горизонтальним способом 

Чурей  

Віта Іванівна 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

6. 
Засвоєння прийомів відкриття 

карткових рахунків юридичним та 

фізичним особам 

Чейпеш  

Вікторія Ярославівна 
ВПУ № 34 

м. Виноградів 

7. Обробка кокетки 
Кузла 

Мирослава Іванівна 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

8. 
Виконання пайки та ізоляції проводів 

напругою до 1000 В 

Бокотей  

Ганна Петрівна 

ДПТНЗ 

«Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

9. 

Монтаж схеми керування 

нереверсивного асинхронного 

електродвигуна з короткозамкненим 

ротором 

Глагола  

Мар'ян Іванович 
ВПУ № 3 

м. Мукачево 

10. 

Техніка виконання робіт під час 

ремонту двигуна легкового 

автомобіля 

Микита 

Іван Іванович, 

Туряниця Володимир 

Віталійович 

Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

11. Монтаж відкритої електропроводки 
Медулич  

Олександр Ігоревич 

Міжгірський 

професійний ліцей 
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Номінація: «Кращий відеоурок за версією спільноти працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» 
 

№ 

з/п 
Тема уроку 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Заклад освіти 
Кількість 

голосів 

1. 

Монтаж схеми керування 

нереверсивного асинхронного 

електродвигуна з 

короткозамкненим ротором 

Глагола  

Мар'ян Іванович 
ВПУ № 3  

м. Мукачево 
10 344 

2. 
Зустріч і розміщення гостей за 

столом 
Чулан  

Сергій Миколайович 

Міжгірський 

професійний 

ліцей 
9 860 

3. 
Урок-подорож «Адміністратор 

у різних галузях» 
Луца  

Мар'яна Михайлівна 

Свалявський 

професійний 

будівельний 

ліцей 

6 113 

 

 

Номінація: «Найактивніший заклад професійної                                         

(професійно-технічної) освіти» 

Міжгірський професійний ліцей. 

 

Додаткові номінації:  

№ 

з/п 
Тема уроку 

Майстер виробничого 

навчання 
Заклад освіти 

«За широке використання цифрових технологій» 

1. Робота з резисторами 
Варга 

Євгеній Павлович 
ВПУ № 3 

м. Мукачево 

«Вступний інструктаж  – дистанційний формат» 

2. 
Заряджання світильників різних 

типів 
Шрамко 

Світлана Вікторівна 

Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

3. 
Засвоєння прийомів відкриття 

карткових рахунків юридичним та 

фізичним особам 

Чейпеш 

Вікторія Ярославівна 

ВПУ № 34 

м. Виноградів 
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