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СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

обласного конкурсу на кращий урок виробничого навчання  

серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

 

Слюсарєва  

Ольга  

Володимирівна 

 

директор Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області, голова 

оргкомітету  

Довганич 

Оксана 

Степанівна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

вищої, професійно-технічної освіти та науки управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, співголова оргкомітету (за 

згодою)  

 

Ладижець  

Ірина  

Михайлівна 

заступник директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області, 

заступник голови оргкомітету 

 

Палош  

Наталія  

Михайлівна 

завідувач інформаційно-аналітичного кабінету 

Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 

 

Демчишин 

Ганна  

Степанівна 

методист інформаційно-аналітичного кабінету 

Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 
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СКЛАД ЖУРІ 

обласного конкурсу на кращий урок виробничого навчання  

серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Слюсарєва  

Ольга  

Володимирівна 
 

директор Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області, голова журі  

Ладижець  

Ірина  

Михайлівна 
 

заступник директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області 

Вайда  

Світлана 

Василівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Войченко 

Ліна  

Петрівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області  

Маслюк 

Ігор 

Федорович 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Савченко 

Тетяна  

Леонідівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Сочка  

Андріана  

Іванівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Палош  

Наталія  

Михайлівна 

завідувач інформаційно-аналітичного кабінету Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області 

 

Хільченко  

Тетяна  

Олександрівна 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 
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Умови проведення 

обласного конкурсу на кращий урок виробничого навчання серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу на кращий урок 

виробничого навчання серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської області (далі – ЗП(ПТ)О). 

1.2. Обласний конкурс на кращий урок виробничого навчання серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Конкурс) організований з метою 

актуалізації професійних і творчих здібностей майстрів виробничого навчання, 

стимулювання їх творчого зростання, підвищення якості професійно-практичної 

підготовки у ЗП(ПТ)О, наповнення електронного контенту з конкретних професій 

змістовними навчально-методичними матеріалами. 

1.3. Організатором Конкурсу є Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Закарпатській області (далі – НМЦ ПТО) за підтримки 

департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Він формує 

організаційний комітет, журі, здійснює загальний контроль за ходом Конкурсу та за 

необхідності вносить у нього зміни. 

1.4. Завдання Конкурсу: виявити кращий досвід майстрів виробничого 

навчання ЗП(ПТ)О області; підвищити їх професійну компетентність та творчу 

активність; впроваджувати у практику нові ефективні методи, прийоми і форми 

роботи зі здобувачами освіти.  

1.5. Керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет та журі. До складу журі не 

можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу.  

1.6. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О усіх типів і форм власності. 

1.7. Кількість конкурсних матеріалів не обмежується. 

1.8. Конкурсні матеріали, які не відповідають умовам, чи подані пізніше 

визначених термінів, не розглядаються. 

2. Регламент проведення Конкурсу 

2.1. Відбірковий етап Конкурсу проводиться в ЗП(ПТ)О з 01 лютого до 31 

травня 2021 року включно, під час якого здійснюється відбір кращих методичних 

розробок уроків виробничого навчання, погодження їх методичною радою 

ЗП(ПТ)О, монтування відеоуроків.  

2.2. Оцінювання робіт журі відбуватиметься до 27 серпня 2021 року. 

2.3. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті НМЦ ПТО: 

http://zpto.ues.net.ua/ 

3. Умови участі в Конкурсі 

3.1. Для участі в Конкурсі необхідно до 31 травня 2021 року: 

3.1.1. Заповнити Заявку за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYFOFww1nBWaF3WNsyWoPGnkY

RGvfBGcYlaWCSJXb4EROLg/viewform?usp=sf_link 



3.1.2. Направити на електронну адресу НМЦ ПТО 

(nmcptouzhhorod@gmail.com) методичну розробку уроку виробничого навчання 

та копію затвердженого переліку навчально-виробничих робіт на відповідний курс 

чи етап навчання.  

3.1.3. НМЦ ПТО розмістить відеоуроки на своєму сайті у розділі «Новини» 

під назвою «Конкурс» для ознайомлення та оцінювання всіх бажаючих учасників 

освітнього процесу ЗП(ПТ)О області. 

4. Загальні вимоги до відеоуроку  

4.1. Урок має бути логічно вибудуваний; змістовний, інформативний, 

скомпонований максимально наочно і педагогічно доцільно для засвоєння 

здобувачами  освіти навчальної теми. 

4.2. Тема, зміст уроку повинні відповідати стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі та освітній програмі з 

конкретної професії. 

4.3. При створенні відеоуроку слід врахувати: 

 всі структурні елементи уроку, акцентувавши увагу на вступному 

інструктажі, а також можливість його використання як в навчально-виробничому 

процесі, так і для самостійного вивчення учнями; 

 час на показ віртуальної екскурсії (туру) по навчально-виробничій майстерні 

(показати загальний план, зосередити увагу на організацію робочих місць учнів, 

забезпечення обладнанням, інструментами, матеріалами, сировиною, виконання 

учнями навчально-виробничих робіт тощо);  

 доступність і грамотність коментування, правильне використання 

професійної термінології; 

 правильний вибір ракурсу зйомки, вдале накладення звуку та помірне 

використання спецефектів між його частинами. 

4.4. Тривалість відеоуроку складає не більше 20 хвилин. 

5. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів 

5.1. Журі Конкурсу оцінює конкурсні матеріали (відеоуроки та методичні 

розробки) за такими критеріями: 

 методичний рівень, повнота розкриття теми уроку виробничого навчання; 

 використання сучасних освітніх технологій, цікавих форм, методів та 

засобів навчання;  

 унаочнення потрібної інформації, супроводження ілюстрацій підписами, 

текстами, відеоматеріалів коментарями, їх доречність;  

 відповідність стандартам професійної (професійно-технічної) освіти на 

компетентністній основі, освітнім програмам із конкретних професій, перелікам 

навчально-виробничих робіт;  

 використання сучасних виробничих технологій;  

 інформативність, закінченість, доступність викладу, відповідність змісту і 

форми, коректність професійної термінології, культура мовлення, грамотність; 

 якість візуального оформлення, естетика, оригінальність подачі матеріалу, 

дотримання часового регламенту; 

 якість методичної розробки заявленого уроку виробничого навчання. 



Одночасно з журі конкурсні матеріали, розміщені на сайті НМЦ ПТО 

(zpto.ues.net.ua) у розділі «Новини», зможе оцінити освітянська спільнота. Для 

цього слід поставити відмітку під відповідним відеоуроком, який сподобався. За 

рейтингом, сформованим відповідно до кількості реакцій (лайків), відбираються 3 

відеоуроки. 

6. Затвердження результатів Конкурсу 

6.1. Усі учасники, роботи яких представлені на розгляд журі, отримують 

персональні сертифікати, які будуть розміщені на сайті НМЦ ПТО у розділі 

«Новини» під назвою «Конкурс». 

6.2. Журі визначає переможців у номінаціях:  

 «Кращий відеоурок за версією журі»;  

 «Оригінальна методична розробка уроку виробничого навчання»;  

 «Найактивніший заклад професійної (професійно-технічної) освіти». 

У разі потреби журі може визначати додаткові номінації.   

6.3. За результатами онлайн оцінки педагогічних працівників визначаються 

переможці у номінації «Кращий відеоурок за версією спільноти працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

 6.4. Оцінювання робіт учасників Конкурсу проводить журі за визначеними 

критеріями та затверджується простою більшістю голосів членів журі. У разі 

рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови журі.  

6.5. Рішення журі оформляється протоколом, що є підставою для підготовки 

наказу НМЦ ПТО про підсумки конкурсу.  

6.6. Беручи участь у Конкурсі, кожен учасник погоджується з усіма вище 

вказаними умовами.  
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