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Відповідно до наказу управління освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації від 19.04.2013 №349 «Про проведення обласного 
конкурсу професійної майстерності серед керівників методичних служб 
професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області» та 
Положення про обласний конкурс професійної майстерності серед керівників 
методичних служб професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської 
області, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації 
від 19.04.2013 №349 «Про проведення обласного конкурсу професійної 
майстерності серед керівників методичних служб професійно-технічних 
навчальних закладів Миколаївської області», зареєстрованих у Головному 
управлінні юстиції у Миколаївській області 07 травня 2013 року за №52/1964, з 
метою активізації методичної роботи, підтримки творчої праці керівників 
методичних служб, підвищення їх професійної компетентності, виявлення, 
узагальнення й поширення перспективного досвіду щодо впровадження 
сучасних технологій і моделей, оптимальних форм та методів роботи з 
педагогічними кадрами 04-05 червня 2013 року на базі Маринівського 
професійного аграрного ліцею відбувся обласний конкурс професійної 
майстерності серед керівників методичних служб професійно-технічних 
навчальних закладів Миколаївської області (далі – Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь керівники методичних служб 20 професійно-
технічних навчальних закладів Миколаївської області.  

Конкурс проводився у три тури: 
перший тур (теоретичний) – виконання тестових завдань усіма 

учасниками одночасно на персональному комп’ютері, що передбачав перевірку 
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знань законодавчих та нормативних актів з питань професійно-технічної освіти, 
досягнень педагогіки, психології, методики професійного навчання та 
виховання учнів; 

другий тур – презентація власного досвіду організації методичної роботи 
у професійно-технічному навчальному закладі за довільною формою; 

третій тур – виконання завдань, пов’язаних з вирішенням ряду 
проблемних ситуацій, які можуть виникати під час роботи. 

У першому (теоретичному) турі найкращі результати показали 
Альошина О.К., методист Маринівського професійного аграрного ліцею, 
Тарахненко О.В., методист ПТУ №42, Андрєєва В.І., методист філії 
Маринівського професійного аграрного ліцею, Лисиганич І.А., методист 
Кривоозерського професійного аграрного ліцею, Петрова Л.М., заступник 
директора з навчально-методичної роботи Вознесенського професійного ліцею, 
Коваленко О.В., методист Миколаївського професійного ліцею, Жеванова В.М., 
методист Новоодеського професійного аграрного ліцею. 

У більшості презентацій власного досвіду організації методичної роботи 
відображені досягнення педагогічної науки, перспективного педагогічного 
досвіду та 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.  

У методичному арсеналі методистів-практиків 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, приймати 
рішення, бачити проблеми та шукати їх вирішення за допомогою інтерактивних 
методів, а саме: мозковий штурм, презентації, робота в парах і групах, 
колективне обговорення результатів тощо. 

Відзначено актуальність, змістовність, новизну, практичну значимість, 
результативність, рівень теоретичного обґрунтування досвіду Павленко Т.В., 
методиста Снігурівського професійного ліцею, Альошиної О.К., методиста 
Маринівського професійного аграрного ліцею, Лабас Л.І., заступника директора 
з навчально-методичної роботи Вознесенського професійного аграрного ліцею; 
чіткість та конкретність висвітлення основних етапів діяльності за обраною 
темою Петровою Л.М., заступником директора з навчально-методичної роботи 
Вознесенського професійного ліцею, Рудь Н.П., методистом ПТУ №9; 
оригінальність ідей Шпильової Н.О., методиста Миколаївського професійного 
промислового ліцею; цікавий інноваційний підхід до вирішення поставлених 
проблем Кальянової Л.А., методиста Вищого професійного училища 
суднобудування, Мосієнко Т.С., методиста Миколаївського професійного ліцею 
будівництва та сфери послуг; якість виконання презентацій Манжос Т.В., 
методиста ПТУ №17, Захарової Т.М., методиста Миколаївського професійного 
машинобудівного ліцею, Сторчак Н.М., методиста Миколаївського 
професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу.  
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Вирішуючи педагогічні ситуації, Коваленко О.В., методист 

Миколаївського професійного ліцею, Кур’янова І. В., методист Арбузинського 
професійного аграрного ліцею, Лисиганич І.А., методист Кривоозерського 
професійного аграрного ліцею, Лабас Л.І., заступник директора з навчально-
методичної роботи Вознесенського професійного аграрного ліцею, 
Величко І.М., методист ПТУ №22, Мальцева Н.Л., методист філії Надбузького 
професійного аграрного ліцею, Савченко С.І., методист Южноукраїнського 
професійного машинобудівного ліцею, Манжос Т.В., методист ПТУ №17, 
Рудь Н.П., методист ПТУ №9, показали високий рівень знань психології, 
педагогіки та методики виховання учнів.  

Уміння застосовувати законодавчі та інші нормативні правові акти у 
вирішенні професійних задач на достатньому рівні продемонстрували у 
конкурсі «За» чи «Проти» Савченко С.І., методист Южноукраїнського 
професійного машинобудівного ліцею, Жеванова В.М., методист 
Новоодеського професійного аграрного ліцею, Коваленко О.В., методист 
Миколаївського професійного ліцею, Мосієнко Т.С., методист Миколаївського 
професійного ліцею будівництва та сфери послуг. 

Відданість та любов до свого навчального закладу, населеного пункту, 
власні таланти й здібності під час конкурсу «Реклама навчального закладу» 
найкреативніше продемонстрували Альошина О.К., методист Маринівського 
професійного аграрного ліцею, Павленко Т.В., методист Снігурівського 
професійного ліцею, Мальцева Н.Л., методист філії Надбузького професійного 
аграрного ліцею,  Кур’янова І. В., методист Арбузинського професійного 
аграрного ліцею, Кальянова Л.А., методист Вищого професійного училища 
суднобудування, Коваленко О.В., методист Миколаївського професійного 
ліцею, Рудь Н.П., методист ПТУ №9, Петрова Л.М.,  заступник директора з 
навчально-методичної роботи Вознесенського професійного ліцею, 
Андрєєва В.І., методист філії Маринівського професійного аграрного ліцею, 
Лисиганич І.А., методист Кривоозерського професійного аграрного ліцею. 

На підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцем і призерами обласного конкурсу професійної 
майстерності серед керівників методичних служб професійно-технічних 
навчальних закладів Миколаївської області та нагородити дипломами 
департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації І, ІІ, 
III ступенів: 
дипломом І ступеня:      Петрову Людмилу Михайлівну, заступника директора 

з навчально-методичної роботи Вознесенського 
професійного ліцею; 

дипломом ІІ ступеня: Лисиганич Інну Анатоліївну, методиста 
Кривоозерського професійного аграрного ліцею; 

                                           Альошину Оксану Костянтинівну, методиста 
Маринівського професійного аграрного ліцею; 
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дипломом ІІІ ступеня: Шпильову Наталію Олексіївну, методиста 

Миколаївського професійного промислового ліцею; 
Павленко Тетяну Вікторівну, методиста 
Снігурівського професійного ліцею; 
Коваленко Олену Вікторівну, методиста 
Миколаївського професійного ліцею. 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти, науки та молоді 
Миколаївської облдержадміністрації учасників Конкурсу:  

− Андрєєву Валентину Іванівну, методиста філії Маринівського 
професійного аграрного ліцею; 

− Величко Ірину Михайлівну, методиста ПТУ №22 (м. Первомайськ); 
− Жеванову Валентину Миколаївну, методиста Новоодеського 

професійного аграрного ліцею; 
− Захарову Тетяну Миколаївну, методиста Миколаївського професійного 

машинобудівного ліцею; 
− Кальянову Лілію Анатоліївну, методиста Вищого професійного училища 

суднобудування; 
− Кур’янову Ірину Валеріївну, методиста Арбузинського професійного 

аграрного ліцею; 
− Лабас Ліну Іванівну, заступника директора з навчально-методичної 

роботи Вознесенського професійного аграрного ліцею; 
− Мальцеву Наталію Леонідівну, методиста філії Надбузького 

професійного аграрного ліцею; 
− Манжос Тетяну Володимирівну, методиста ПТУ №17 (смт. Братське); 
− Мосієнко Тетяну Сергіївну, методиста Миколаївського професійного 

ліцею будівництва та сфери послуг; 
− Рудь Наталію Петрівну, методиста ПТУ №9 (м. Баштанка); 
− Савченко Світлану Іванівну, методиста Южноукраїнського професійного 

машинобудівного ліцею; 
− Сторчак Наталю Миколаївну, методиста Миколаївського професійного 

ліцею торгівлі та ресторанного сервісу; 
− Тарахненка Олександра Володимировича, методиста ПТУ №42 

(с. Андріївка Баштанського району). 
3. За високий рівень організації та проведення Конкурсу нагородити 

грамотою департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської 
облдержадміністрації педагогічний колектив Маринівського професійного 
аграрного ліцею (директор Косінчук М.В.). 

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів вишукати 
можливість преміювати в межах затвердженого фонду оплати праці на 2013 рік 
керівників методичних служб та працівників навчальних закладів, які брали 
активну участь у підготовці та проведенні Конкурсу. 

5. Атестаційним комісіям професійно-технічних навчальних закладів 
врахувати результати Конкурсу під час проведення атестації педагогічних 
працівників. 
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6. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Миколаївській області Шаповаловій Н.В.: 
6.1. Інформацію про результати проведеного Конкурсу розмістити на 

сайтах департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 
адміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Миколаївській області та офіційному веб-порталі професійно-технічної освіти. 

6.2. Проаналізувати та обговорити результати Конкурсу у ході обласних 
заходів з керівниками методичних служб, надати пропозиції щодо активізації 
роботи методичних служб професійно-технічних навчальних закладів щодо 
вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного 
досвіду, підвищення рівня науково-дослідницької роботи педагогічних 
колективів. 
 6.3. Започаткувати роботу обласної творчої групи керівників методичних 
служб професійно-технічних навчальних закладів з розробки рекомендацій 
щодо розв’язання актуальних методичних проблем, впровадження сучасних 
педагогічних інновацій, пропагування позитивного досвіду педагогічних 
працівників області через засоби масової інформації. 
 6.4. Посилити увагу до професійної адаптації молодих методистів. З 
метою підвищення рівня їх професійної майстерності продовжити заняття 
обласної Школи молодого фахівця. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти Шаповалову Н.В. 

 
 

Директор департаменту                                                В.В.Мельніченко 
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