
       
  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И ,  Н А У К И  Т А  М О Л О Д І  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

                  Н А К А З  

 

03.11.2015         Миколаїв                              № 765 

 

Про підсумки обласного конкурсу  

на кращий віртуальний  

методичний кабінет 

серед професійно-технічних  

навчальних закладів  

Миколаївської області 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 6 Положення про департамент освіти, 

науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 07 травня 

2013 року № 136-р, наказу департаменту освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 26.02.2015 № 120 «Про проведення обласного конкурсу 

на кращий віртуальний методичний кабінет серед професійно-технічних 

навчальних закладів Миколаївської області» (далі − Конкурс), зареєстрованому у 

Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 

04 березня 2015 року за № 43/2209, з метою удосконалення інформації щодо 

діяльності методичних служб професійно-технічних навчальних закладів області, 

підвищення ефективності методичної роботи та професійної компетентності 

педагогів, максимального полегшення доступу педагогічних колективів до 

інформаційних ресурсів, обміну досвідом між педагогами навчальних закладів 

Миколаївської області через мережу Інтернет з 06 квітня по 23 жовтня 2015 року 

відбувся конкурс на кращий віртуальний методичний кабінет (далі − ВМК) серед 

професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області. 

У Конкурсі взяли участь методичні служби 26 професійно-технічних 

навчальних закладів Миколаївської області.  

Створені ВМК дали можливість кожному навчальному закладу отримати 

додатковий ресурс для удосконалення змісту освіти через новий педагогічний 

інструментарій, необхідний для реалізації компетентісного підходу; нові 

управлінські механізми підтримки педагогів; партнерсько-мережеву взаємодію 

педагогів, учнів, батьків у побудові нового змісту освіти. 

На сторінках ВМК розміщені нормативно-правові документи в галузі 

освіти, внутрішні документи з усіх напрямків роботи навчальних закладів та 

методичних служб, зокрема, матеріали з педагогіки, психології, методики, які 



спрямовані на підвищення загальнопрофесійних компетенцій педагога, шаблони 

різноманітних звітних матеріалів для педагогічних працівників. 

У більшості ВМК розміщені електронні портфоліо й персональні сторінки 

педагогів, описові та презентаційні матеріали, у яких відображені власні 

надбання, ідеї й знахідки, що характеризуються нестандартністю підходів до 

роботи з педагогічними працівниками, застосування яких допомагає підвищувати 

професійну майстерність окремих педагогів та педагогічних колективів у цілому, 

зібрані та систематизовані матеріали перспективного педагогічного досвіду 

членів колективів навчальних закладів області та через корисні посилання − 

досвід педагогів України. 

У методичному арсеналі навчальних закладів чимало цікавих 

нетрадиційних форм організації методичної роботи: семінари-практикуми, прес-

конференції, ділові та рольові ігри, аукціони, усні журнали, «круглі столи», 

тренінги, майстер-класи, які стимулюють педагогів генерувати ідеї, бачити 

проблеми та шукати шляхи їх вирішення. 

Усі матеріали, розміщені у ВМК, розроблені державною мовою та 

відповідають діловому, публіцистичному та науковому стилю мовлення з 

урахуванням вимог сучасного правопису. 

Оцінювались ВМК за структурою (функціональність, системність, зручність 

інтерфейсу); змістом (наявність нормативних, правових, кадрових, навчальних та 

навчально-методичних ресурсів, медіатеки матеріалів з предметів 

загальноосвітньої та професійної підготовок, їх змістовність та практична 

значимість, інформативність, зрозумілість та чіткість інформації, грамотність); 

дизайном та естетикою оформлення, наявністю елементів творчості. 

Підсумки Конкурсу підбивалися за загальною сумою балів, набраних за 

результатами оцінювання ВМК. 

На підставі рішення журі Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцем і призерами обласного конкурсу на кращий 

віртуальний методичний кабінет серед професійно-технічних навчальних закладів 

Миколаївської області та нагородити дипломами департаменту освіти, науки та 

молоді Миколаївської облдержадміністрації І, ІІ, III ступенів: 

дипломом І ступеня:   

- Вознесенський професійний ліцей (методист Петрова Людмила 

Михайлівна); 

дипломом ІІ ступеня:  

- Миколаївський професійний промисловий ліцей (методист Шпильова 

Наталія Олексіївна),  

- Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг 

(методист Мосієнко Тетяна Сергіївна); 

дипломом ІІІ ступеня:  

- Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей» 

(методист Савченко Світлана Іванівна); 



- Казанківський професійний аграрний ліцей (методист Баранюк Людмила 

Георгіївна); 

- Снігурівський професійний ліцей (методист Павленко Тетяна 

Вікторівна). 

2. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молоді 

Миколаївської облдержадміністрації за креативність у створенні сучасного 

інструментарію супроводу методичної роботи:  

- Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище 

технологій та дизайну» (заступник директора з методичної роботи 

Миронова Ірина Олександрівна); 

- Вище професійне училище № 21(викладач Лука Олена Богданівна); 

- Вознесенський професійний аграрний ліцей (заступник директора з 

навчально-методичної роботи Лабас Ліна Іванівна); 

- Маринівський професійний аграрний ліцей (методист Альошина Оксана 

Костянтинівна); 

- Професійно-технічне училище №17 (смт. Братське) (методист Манжос 

Тетяна Володимирівна);  

3. Атестаційним комісіям професійно-технічних навчальних закладів 

врахувати результати Конкурсу під час проведення атестації керівників 

методичних служб. 

4. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Миколаївській області Шаповаловій Н.В.: 

1) інформацію про результати проведеного Конкурсу надіслати для 

розміщення на сайтах департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської 

обласної державної адміністрації та офіційному веб-порталі департаменту 

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України; 

2) проаналізувати та обговорити результати Конкурсу у ході обласних 

заходів з керівниками методичних служб; надати пропозиції щодо активізації 

роботи методичних служб професійно-технічних навчальних закладів з вивчення, 

узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, підвищення 

рівня науково-дослідницької роботи педагогічних колективів; 

3) з метою створення умов для обміну досвідом через мережу Інтернет 

поширити електронні адреси віртуальних методичних кабінетів серед професійно-

технічних навчальних закладів Миколаївської області. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

координації діяльності вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації  Віннік Ю.О. 
 

 

Директор департаменту                                                            А.Б.Веліховська 

 

 
Дячковська, 

(0512) 47-24-98 

 


