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                    № 24 

 
 
Про проведення методичного фестивалю 
„Інноваційний урок у професійній школі” 
серед професійно-технічних навчальних 
закладів Рівненської області  
 

 
Відповідно до Статуту Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 07 серпня 2015 року № 858, плану роботи Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області на 2016 
рік та з метою підтримки творчого, інтелектуального  розвитку та задоволення 
потреб у професійній самореалізації педагогів, формування у них інноваційної 
культури  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести методичний фестиваль „Інноваційний урок у професійній 
школі” серед педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів Рівненської області: 

перший етап (заочний) – з 1 грудня 2016 року по 30 грудня 2016 року; 
другий етап (очний) –  упродовж січня-лютого 2017 року.  
2. Затвердити Умови  проведення методичного фестивалю „Інноваційний 

урок у професійній школі” та  склад оргкомітету (додаються). 
3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 

Рівненській області: 
 забезпечити організацію та проведення методичного фестивалю 
„Інноваційний урок у професійній школі” серед професійно-технічних 
навчальних закладів Рівненської області у терміни, визначені пунктом 1 цього 
наказу;  
 розмістити на сайті Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Рівненській області до 1 березня 2017 року кращі розробки уроків, 



представлені на фестиваль педагогічними працівниками професійно-технічних 
навчальних закладів області. 

4.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

 
Директор НМЦ ПТО 
у Рівненській області        В.М. Бондарчук 

 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Навчально-методичного 
центру професійно-технічної  
Рівненській області  
28.10.2016    № 24 

 
 
 

Умови 
 проведення методичного фестивалю „Інноваційний урок у професійній школі” 

серед професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області 
 

I. Загальні положення 
1.1. Умови проведення методичного фестивалю „Інноваційний урок у 

професійній школі” складені відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про 
професійно-технічну освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про 
методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі та інших 
нормативних і законодавчих актів, що регулюють питання освіти. 

1.2. Організація проведення фестивалю здійснюється Навчально-
методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській області. 

1.3. Фестиваль проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 
усіх педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 
незалежно від їх підпорядкування.  

1.4. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на сайті 
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області.  

1.5. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних 
учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист 
персональних даних”.  

 
ІI. Мета і завдання 

2.1. Методичний фестиваль „Інноваційний урок у професійній школі” 
проводиться з метою: 

пошуку педагогічних ідей щодо оновлення й удосконалення змісту 
сучасної моделі професійної освіти; 

популяризації та впровадження інноваційних педагогічних та виробничих 
технологій у навчально-виробничий процес у профтехзакладах; 

поширення актуального педагогічного та виробничого досвіду, методів та 
прийомів навчання; 

розвитку творчої ініціативи, самовдосконалення, підвищення 
професійного рівня та задоволення потреб у професійній самореалізації 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. 

2.2. Завданнями Фестивалю є: 
підтримка ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які 

впроваджують у своїй практиці сучасні науково-педагогічні технології, 
генерують нові педагогічні ідеї, методики, методи, прийоми та форми роботи; 



популяризація педагогічних інновацій, заохочення педагогічних 
працівників до впровадження педагогічних інновацій; 

обмін досвідом щодо поширення кращих зразків педагогічної творчості в 
розробці та застосуванні інноваційних освітніх продуктів. 

 
ІII. Учасники Фестивалю 

3.1. У Фестивалі можуть брати участь педагогічні працівники 
професійно-технічних навчальних закладів області. 

 
IV. Порядок проведення 

4.1. Фестиваль проводиться за номінаціями: 
кращий інноваційний урок загальноосвітньої підготовки; 
кращий інноваційний урок професійно-теоретичної підготовки; 
кращий інноваційний урок виробничого навчання. 
4.2. Для участі у Фестивалі учасники подають до Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти заявку за формою, що 
додається, та пакет документів, визначений у пункті 5.2. розділу V цих Умов. 

4.3. Фестиваль проводиться у два етапи:  
перший (заочний) – вивчення та відбір кращих розробок інноваційних 

уроків, які будуть представлені на другом етапі; 
другий (очний) – представлення розробок інноваційних уроків, відібраних 

організаційним комітетом у першому етапі Фестивалю, їх авторами. 
Дата та час проведення другого етапу Фестивалю будуть повідомлені 

окремим листом Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області. 

4.4. Для організації та проведення Фестивалю створюється 
організаційний комітет, склад якого затверджується директором Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області. 

4.5. Матеріали для участі у Фестивалі подаються учасниками до 
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області в електронному та паперовому вигляді до 1 грудня 2016 року.  

 
V. Вимоги до матеріалів, що подаються на Фестиваль 

5.1. Для участі у Фестивалі професійно-технічні навчальні заклади 
подають до організаційного комітету пакети матеріалів, підготовлені 
педпрацівниками закладів. Кількість пакетів та кількість учасників Фестивалю 
від професійно-технічного навчального закладу не обмежується.  

 5.2. Пакет документів повинен містити: 
заявку на участь у фестивалі (додаток); 
опис (текст обсягом до 3-х друкованих сторінок формату А4). В описі 

автор має вказати: предмет та професію із яких підготовлено план-конспект 
уроку; коротко – методи та технології, які використовуються під час 
проведення уроку, обґрунтувати їх доцільність та актуальність; перелік 
використаної літератури, ресурсів мережі Інтернет, програмного забезпечення, 
електронних засобів навчального призначення (електронних посібників, 
підручників, презентацій, навчальних програм, дистанційних курсів тощо), в 
тому числі, власних електронних засобів навчального призначення тощо; 



план-конспект уроку із загальноосвітніх предметів та (або) предметів 
професійної підготовки. План-конспект уроку слід оформляти у розширеному 
вигляді, який може містити фотоматеріали, малюнки, таблиці, схеми, графіки, 
гіперпосилання на ресурси мережі Інтернет, а в електронному вигляді  крім 
названих, відео- та аудіоматеріали, презентації тощо; 

додатки до плану-конспекту уроку (в електронному вигляді – малюнки, 
схеми, таблиці, графіки, електронні засоби навчального призначення тощо, а 
також відеофрагменти представленого уроку по можливості). 

Опис та план-конспект уроку подаються у друкованому та електронному 
вигляді, додатки – в електронному вигляді на CD або DVD-диску. 

5.3 Опис та план-конспект уроку повинні бути збережені у форматі  
Microsoft Word (doc або docx), із дотриманням наступного форматування: 
формат аркуша А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве –  2,5 см, інші – 1,5 см, 
шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,3, 
вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ – 1,25 см. Список 
використаних джерел є обов’язковим. 

 
VІ. Визначення кращих робіт (лауреатів) Фестивалю 

6.1. При визначенні кращих робіт оргкомітет враховуватиме наступні 
критерії: 

відповідність матеріалів певному предмету, розділу, темі відповідно до 
Державного стандарту професійно-технічної освіти за професією, або 
навчальній програмі з предмету, затвердженій Міністерством освіти і науки 
України;  

чіткість та актуальність у визначенні теми та мети уроку (заняття) та їх 
реалізація (вирішення) у ході уроку; раціональний вибір структури уроку; 
дотримання педагогічних вимог щодо методики проведення уроку; 

інноваційність, актуальність та практична спрямованість уроку, матеріали 
якого подаються; 

реалізація компетентнісного підходу у ході проведення уроку; 
зв’язок навчального матеріалу із майбутньою професійною діяльністю 

учнів; 
доступність та зрозумілість для учнів інформації уроку; використання 

аналогій, асоціацій, диференційованого та індивідуального підходу до учнів у 
ході проведення уроку; 

ступінь новизни і привабливості, наявність проблемних, ігрових, творчих 
завдань, які підвищують інтерес учнів до навчання; 

застосування елементів інтерактивного навчання та зворотного зв’язку з 
педагогом; 

використання у ході уроку електронних засобів навчального призначення 
(електронні підручники, посібники, довідники, презентації, навчальні та 
навчально-контролюючі програми, програми-тренажери тощо) та ресурсів 
мережі Інтернет; 

використання власних електронних засобів навчального призначення та 
ресурсів мережі Інтернет; 

наявність у плані-конспекті та використання у ході уроку малюнків, фото, 
таблиць, графіків, відео- та аудіоматеріалів, гіперпосилань на ресурси мережі 



Інтернет тощо; наявність додаткових до плану-конспекту уроку матеріалів 
(графіка, відео, аудіо, ЕЗНП) їх взаємозв’язок та взаємодія; 

естетичний вигляд матеріалів та їх раціональне компонування;  
оригінальність, креативність, оптимальність структури на методики 

проведення уроку та представлених матеріалів. 
6.2. Кращі роботи Фестивалю визначаються на засіданні 

організаційного комітету. В ході першого етапу оргкомітет проводить відбір 
робіт учасників, які будуть представлені на другому етапі, інформація 
доводиться до відома учасників Фестивалю.  

Остаточне підведення підсумків Фестивалю, відзначення робіт учасників 
проводиться після представлення робіт їх авторами у ході другого етапу. 
Рішення оргкомітету оформляється протоколом, затверджується наказом 
навчально-методичного центру та доводиться до відома професійно-технічних 
навчальних закладів. 

 6.3. Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів 
області, роботи яких були подані на Фестиваль, відзначаються сертифікатами 
учасників Фестивалю.  

6.4. За рішенням оргкомітету кращі роботи учасників відзначаються 
дипломами лауреатів Фестивалю у номінаціях „Кращий інноваційний урок 
загальноосвітньої підготовки”, „Кращий інноваційний урок професійно-
теоретичної підготовки”, „Кращий інноваційний урок виробничого навчання”. 

6.5. Оргкомітет Фестивалю залишає за собою право додатково 
відзначити роботи учасників за іншими номінаціями, зокрема, „Кращий урок за 
професією”, „Кращий власний електронний засіб навчального призначення” 
тощо. 

 6.6 Результати проведення Фестивалю оприлюднюються на сайті 
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області. 

6.7. Організатори Фестивалю залишають за собою право розміщувати 
кращі матеріали Учасників у фахових та періодичних освітніх виданнях, 
методичному віснику та на сайті Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти, на веб-порталі професійно-технічної освіти із посиланням на 
автора. 
 
 
Директор НМЦ ПТО 
у Рівненській області        В.М. Бондарчук 
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СКЛАД 
організаційного комітету методичного фестивалю „Інноваційний урок у 

професійній школі” серед професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області 

 
 

Бондарчук В.М., директор навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, голова організаційного комітету. 

Мосійчук Л.М., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету; 

Пачебула Т.В., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету; 

Пелипчук М.П., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету; 

Рожкова О.Є., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету; 

Самоїл Г.І., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету; 

Семенюк П.П., методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області, член організаційного комітету. 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО 
у Рівненській області        В.М. Бондарчук 



Додаток  
до Умов методичного фестивалю  
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„Інноваційний урок у професійній школі” 
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