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Про підсумки II та проведення III етапу обласного огляду-конкурсу на 
краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Фізика» в 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Положення про обласний огляд-конкурс на краще 
комплексно-методичне забезпечення предметів загальноосвітньої, професійно- 
теоретичної підготовок, майстерень та лабораторій у професійно-технічних 
навчальних закладах, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 20.02.2015 № 119-ОД та 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській 
області 19 березня 2015 року за № 19/1516, наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 01.10.2018 № 601-ОД «Про 
проведення І-ІІ етапів обласного огляду-конкурсу на краще комплексно- 
методичне забезпечення предмета «Фізика», предмета «Спецтехнологія» та 
майстерень, лабораторій з професії «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» в закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти» 12.03.2019 проведено II етап обласного огляду-конкурсу на 
краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Фізика».

На конкурс подано 26 робіт із 24 закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти. Усі конкурсні матеріали оформлено відповідно до вимог 
конкурсу.

Фахове журі відзначило високий рівень підготовки конкурсних матеріалів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «Роменське вище
професійне училище», «Сумське вище професійне училище будівництва та 
автотранспорту», «Синівський професійний аграрний ліцей», «Сумський 
хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», «Шосткинське вище 
професійне училище».

Творчий підхід у підготовці матеріалів виявлено в роботах викладачів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «Хотінський професійний 
аграрний ліцей», філія державного навчального закладу «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти» смт Велика Писарівка, «Білопільське вище 
професійне училище», «Сумський центр професійно-технічної освіти», 
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

Змістовністю, конкретністю подачі матеріалу відзначаються роботи 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «Конотопський
професійний аграрний ліцей», «Недригайлівське вище професійне училище», 
«Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та 
ресторанного сервісу».

Ураховуючи вищезазначене, на підставі рішень журі II етапу конкурсу
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НАКАЗУЮ: ..
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Сумської обласної

державної адміністрації переможців II етапу обласного огляду-конкурсу на 
краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Фізика» в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти» (додаток).

2. Провести III етап обласного огляду-конкурсу на краще комплексно- 
методичне забезпечення предмета «Фізика» в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 11-12.06.2019 у форматі фестивалю педагогічних 
технологій на базі закладу-переможця II етапу обласного огляду-конкурсу — 
державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище
професійне училище».

3. Затвердити склад журі з проведення III етапу обласного огляду-
конкурсу (додається).

4. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у
Сумській області (Самойленко Н.Ю.):

1) Розробити заходи щодо підготовки та проведення III етапу конкурсу до
16.04.2019.

2) Забезпечити висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.
5. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
1) Забезпечити участь викладачів фізики у III етапі конкурсу 11-

12.06.2019 на базі державного професійно-технічного навчального закладу
«Роменське вище професійне училище».

2) Здійснити фінансування витрат на участь у III етапі конкурсу (проїзд, 
проживання, харчування) за рахунок сторони, що відряджає.

6. Директору державного професійно-технічного навчального закладу 
«Роменське вище професійне училище» Помарану П.І. до 23.04.2019 розробити 
заходи з підготовки та проведення III етапу конкурсу, забезпечити безпечні 
умови під час проведення конкурсу, харчування та проживання учасників.

7. Директору Машинобудівного коледжу Сумського державного 
університету Антикову М.М., начальнику відділу освіти виконавчого комітету 
Роменської міської ради Івницькій І.О. забезпечити участь членів журі 11-
12.06.2019 у III етапі конкурсу.

8. Контроль за виконанням нього наказу залишаю за собою.

Директор В .Г Р О Б О В А
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Додаток
до наказу Департаменту 
освіти і науки
/9. ґ>4.

Список переможців 
II етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно- 

методичне забезпечення предмета «Фізика» 
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

№ з/п Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти

Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника

Примітка

1 ДПТНЗ «Роменське вище 
професійне училище»

Солоненко Світлана 
Володимирівна

І місце

2 ДНЗ «Сумське вище професійне 
училище будівництва та 
автотранспорту»

Харьков Вячеслав Михайлович II місце

3 ДПТНЗ «Синівський професійний 
аграрний ліцей»

Коваль Анатолій Миколайович II місце

4
______ А___ £ .------------ ---------------— ------------------------------------ ------
ДНЗ «Сумський хіміко- 
технологічний центр професійно- 
технічної освіти»

Винниченко Юлія Вікторівна III місце

5 ДНЗ «Шосткинське вище 
професійне училище»

Харчук Неля Миколаївна III місце

6 ДПТНЗ «Хотінський професійний 
аграрний ліцей»

Кулик Вадим Григорович III місце

7
------ і- — 1 .— -------------------------------------------- ---------------------------

Філія ДНЗ «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти» 
смт Велика Писарівка

Фурса Наталія Анатоліївна III місце

Директор Навчально-методичного
центру професійно-технічної ОСВІТТІ^^) /2 .—
у Сумській області с с с Н .С А М О Й Л Е Н К О



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту 
освіти і науки
/<? оз. № /&-<?£)

Склад журі
III етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно- 

методичне забезпечення предмета «Фізика» 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Комар Н.Д. 

Баранік Н.О. 

Литвиненко О.В.

- методист Машинобудівного коледжу 
Сумського державного університету, голова 
журі (за згодою);

- учитель фізики Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської 
ради Сумської області (за згодою);

- учитель фізики Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
імені академіка А.Ф. Йоффе Роменської 
міської ради Сумської області (за згодою).

Директор Навчально-методичного  

центру професійно-технічної осві 

у Сумській області <2 ~ £ 2 " ‘ 2 - ' Н .С А М О Й Л Е Н К О


