


                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НМЦ ПТО 

у Закарпатській області 

11.02.2021 № 05 

 

 

СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

обласного конкурсу на кращий сценарій Дня відкритих дверей 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 

 

Хільченко 

Тетяна 

Олександрівна 

методист кабінету навчально-методичної роботи 

Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 
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СКЛАД ЖУРІ 

обласного конкурсу на кращий сценарій Дня відкритих дверей 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 

Войченко 

Ліна  

Петрівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області  

Демчишин 

Ганна 

Степанівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Сочка 

Андріана 

Іванівна 
 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Хільченко  

Тетяна  

Олександрівна 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НМЦ ПТО 
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Умови проведення 

обласного конкурсу на кращий сценарій Дня відкритих дверей серед 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення обласного конкурсу на 

кращий сценарій Дня відкритих дверей серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Закарпатської області (далі – ЗП(ПТ)О). 

1.2. 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. 

1.3. Обласний конкурс на кращий сценарій Дня відкритих дверей серед 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Конкурс) 

організований із метою активізації та осучаснення профорієнтаційної роботи, 

проведення ефективної комунікаційної кампаніїї підвищення престижності 

професійної освіти й робітничих професій у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області 

1.4. Завдання Конкурсу: впровадження у практику сучасних ефективних 

форм, методів, прийомів профорієнтаційної роботи,  формування 

комплексної системи професійної орієнтації молоді та дорослого населення, 

нового іміджу професійної освіти регіону. 

1.5. Конкурс проводиться на добровільних засадах.  

1.6. Кількість конкурсних матеріалів не обмежується. 

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

визначених термінів, не розглядаються. 

2. Регламент проведення та умови участі у Конкурсі 

2.1. Керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет та журі. До складу журі 

не можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу. 

2.2. Конкурс проводиться поетапно: 

І етап – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, де з 15 

лютого 2021 року до 23 квітня включно здійснюється підготовча робота: 

написання сценарію, проведення Дня відкритих дверей.   

ІІ етап – з 26 квітня до 14 травня 2021 року журі Конкурсу 

знайомиться з конкурсними матеріалами і визначає кращі з них. 

2.3. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті НМЦ ПТО: 

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

2.4. Для участі в Конкурсі необхідно до 23 квітня 2021 року направити 

на електронну адресу НМЦ ПТО (nmcptouzhhorod@gmail.com) сценарій Дня 



відкритих дверей із зазначенням автора (авторів) розробки та фото найбільш 

цікавих моментів проведеного заходу. У випадку погіршення 

епідеміологічної ситуації та переведення закладів освіти на дистанційне 

навчання фотопідтвердення проведеного заходу не обов’язкове. 

3. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів 
 

 інформативність, соціальна важливість, закінченість, можливість 

широкого застосування; 

 оригінальність ідеї, творчий підхід, наявність елементів новизни; 

  використання сучасних ефективних форм, методів, прийомів 

профорієнтаційної роботи (в тому числі практичного характеру, пов’язаного 

з конкретною професією); 

 цікаве та доступне представлення професій, за якими здійснюється 

підготовка кваліфікованих робітників у закладі освіти, рівень творчої 

ініціативи учасників освітнього процесу; 

 естетика оформлення, інформаційна культура, грамотність текстової 

інформації, дизайн елементів оформлення конкурсної роботи. 
 

4. Затвердження результатів Конкурсу 
 

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

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

«Новини» під назвою «Конкурс». 

4.2.  Журі визначає переможців у номінаціях:  

 За творчий підхід та оригінальність втілення ідеї; 

 За кращу презентацію робітничих професій 

 За кращу презентацію закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

 За інноваційну модель організації Дня відкритих дверей;  

 За цікаву модель організації профорієнтаційної роботи з молоддю; 

 За активну взаємодію з соціальними партнерами з популяризації 

професійної освіти; 

 За формування позитивного іміджу професійної освіти регіону. 

  У разі потреби журі може визначати додаткові номінації.   

4.3. 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.  

4.4. Рішення журі оформляється протоколом, що є підставою для 

підготовки наказу НМЦ ПТО про підсумки конкурсу.  

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

вказаними умовами. 
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