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

На виконання плану роботи навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області на 2016 рік, відповідно до Умов 
проведення методичного фестивалю „Інноваційний урок у професійній школі” 
серед професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області (додаток 
до наказу НМЦ ПТО у Рівненській області №24 від 28.10.2016 р.) та з метою 
пошуку педагогічних ідей щодо оновлення й удосконалення змісту сучасної 
моделі професійної освіти, поширення актуального педагогічного та 
виробничого досвіду, методів та прийомів навчання, навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти у Рівненській області у грудні 2016 – січні 
2017 року було проведено методичний фестиваль „Інноваційний урок у 
професійній школі”. 

Згідно з умовами проведення заходу, до участі у методичному фестивалі 
були залучені педагогічні працівники професійно-технічних навчальних 
закладів області. Усього на фестиваль було представлено 97 методичних 
розробок уроків з 16-ти професійно-технічних навчальних закладів області: 
уроків загальноосвітньої підготовки” – 41 розробка; уроків професійно-
теоретичної підготовки – 37 розробок; уроків виробничого навчання – 19 
розробок. 

При визначенні кращих робіт оргкомітет враховував 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, зв’язок 
навчального матеріалу із майбутньою професійною діяльністю учнів; 

реалізація компетентнісного підходу; 
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  
та ресурсів мережі Інтернет, в тому числі і власних; 

естетичний вигляд матеріалів та їх раціональне компонування. 
У представлених на методичний фестиваль роботах розкрито сучасні 

підходи до організації навчально-виробничого процесу з використанням 
новітніх освітніх технологій, презентовано кращий педагогічний досвід з 
питань впровадження особистісно-орієнтованих, активних, інтерактивних, 
проектних технологій навчання, реалізації компетентнісного та діяльнісного 
підходів до навчання. 

Поряд  з тим оргкомітет відзначає, що частина робіт не відповідає умовам 
фестивалю або відповідає їм частково.  

За результатами проведення методичного фестивалю та відповідно до 
висновків оргкомітету 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад лауреатів та нагородити дипломами лауреатів 
методичного фестивалю „Інноваційний урок у професійній школі” за 
номінаціями.  

2. Вручити сертифікати учасникам методичного фестивалю 
„Інноваційний урок у професійній школі”. 

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області довести цей наказ до відома професійно-технічних 
навчальних закладів. 
 4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор НМЦ ПТО 
у Рівненській області        В.М. Бондарчук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Навчально-методичного 
центру професійно-технічної  
Рівненській області  
09.02.2017    № 2 

 
Склад лауреатів  

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

 
Номінація „Кращий інноваційний урок загальноосвітньої підготовки” 
1. Безушко Ірина Володимирівна, викладач української мови та 

літератури ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 
дизайну”; 

2. Гоменюк Ліана Вікторівна, викладач біології ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей”; 

3. Іващук Людмила Анатоліївна, викладач хімії Квасилівського 
професійного ліцею; 

4. Шикула Алла Ярославівна, викладач географії вищого професійного 
училища №1 м. Рівне; 

5. Шеремет Оксана Іванівна, викладач основ галузевої економіки 
ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”; 

6. Круглик Марія Анатоліївна, викладач іноземної мови вищого 
професійного училища №22 м. Сарни; 

7. Білецька Тетяна Миколаївна, викладач фізики вищого професійного 
училища №1 м. Рівне; 

8. Матвійчук Валентина Миколаївна, викладач економіки ДПТНЗ 
„Березнівське вище професійне училище”; 

9. Бондар Наталія Володимирівна, викладач іноземної мови 
Квасилівського професійного ліцею; 

10. Нагорняк Анжела Юріївна, викладач зарубіжної літератури 
Квасилівського професійного ліцею; 

11. Нижник Олеся Володимиріна, викладач української мови та 
літератури ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного 
транспорту”; 

12. Сахненко Любов Миколаївна, викладач історії ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей”; 

13. Тихончук Олена Володимирівна, викладач іноземної мови ДПТНЗ 
„Березнівське вище професійне училище”; 

14. Цюбко Наталія Володимирівна, викладач іноземної мови вищого 
професійного училища №29 смт Володимирець; 

15. Шеменюк Наталія Володимирівна, викладач хімії ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”. 

 



Номінація „Кращий інноваційний урок професійно-теоретичної 
підготовки ” 

1. Марчук Тамара  Миколаївна, викладач спецпредметів будівельного 
напряму ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”; 

2. Іськович Руслана Романівна, викладач спецпредметів перукарської 
справи Рівненського професійного ліцею; 

3. Помаранська Наталія Євгеніївна, викладач спецпредметів 
перукарської справи Рівненського професійного ліцею; 

4. Волкова Олена Анатоліївна, викладач охорони праці ДНЗ 
„Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”; 

5. Похилюк Віталій Володимирович, викладач спецпредметів 
будівельного напряму вищого професійного училища №1 м. Рівне; 

6. Зіневич Віталій Васильович, викладач спецпредметів 
інформаційного профілю вищого професійного училища №22 м. Сарни; 

7. Токарська Олена Вікторівна, викладач спецпредметів кухарів, 
кондитерів вищого професійного училища №29 смт Володимирець; 

8. Демидюк Галина Охрімівна, викладач спецпредметів будівельного 
напряму вищого професійного училища №1 м. Рівне; 

9. Тетюшкін Олексій Геннадійович, викладач спецпредметів підготовки 
водіїв автотранспортних засобів Рівненського професійного ліцею; 

10. Ничипорчук Марія Юріївна, викладач спецпредметів кухарів, 
кондитерів Рокитнівського професійного ліцею; 

11. Максютинська Ольга Володимирівна, викладач спецпредметів 
кухарів, кондитерів ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі”; 

12. Кравців Людмила Вікторівна, викладач спецпредметів кухарів, 
кондитерів Квасилівського професійного ліцею. 

 
Номінація „Кращий інноваційний урок виробничого навчання ” 
1. Савчук Наталія Іванівна, майстер виробничого навчання кухарів, 

кондитерів  ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”; 
2. Кирилюк Дмитро Анатолійович, майстер виробничого навчання 

перукарської справи ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти 
сервісу та дизайну”; 

3. Каштан Наталія Броніславівна, майстер виробничого навчання 
фахівців інформаційного профілю ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-
технічної освіти сервісу та дизайну”; 

4. Радченко Ольга Олександрівна, майстер виробничого навчання 
перукарської справи ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище”; 

5. Борисюк Марія Іванівна, майстер виробничого навчання 
будівельного напряму вищого професійного училища №22 м. Сарни; 

6. Галушко Сніжана Григорівна, майстер виробничого навчання 
кухарів, кондитерів вищого професійного училища №22 м. Сарни; 

7. Савицька Юлія Михайлівна, майстер виробничого навчання 
швейного напряму ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти 
сервісу та дизайну”; 



8. Білик Інеса Сергіївна, майстер виробничого навчання флористів 
ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну”; 

9. Гриневич Сергій Анатолійович, майстер виробничого навчання 
слюсарів з ремонту автомобілів ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний 
ліцей”. 

 
 
Відповідно до Умов проведення методичного фестивалю „Інноваційний 

урок у професійній школі” оргкомітет відзначив дипломами лауреатів 
фестивалю роботи учасників за додатковими номінаціями: 

 
Кращий урок з реалізації міжпредметних зв'язків 
1. Доманська Оксана Ярославівна, викладач спецпредметів кухарів, 

кондитерів ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі”; 

2. Катеринчик Ірина Вікторівна, викладач іноземної мови за 
професійним спрямуванням ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі”; 

 
Кращий урок формування здорового способу життя 
Гарієвська Олена Юріївна, викладач фізичної культури ДПТНЗ 

„Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу і дизайну”. 
 
Кращий інноваційний урок-виховний захід  
Ковальська Руслана Султанівна, викладач історії ДНЗ „Здолбунівське 

вище професійне училище залізничного транспорту”. 
 
 

Директор НМЦ ПТО  
у Рівненській області       В.М. Бондарчук 
 


