
НАКАЗ
Д И Р Е К Т О Р А  ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від " / Г  " М-іС' 20-х / року №  - А->
м. Кропивницький

Про проведення обласного конкурсу 
«Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання 
і предметів природничо-математичної підготовки 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації від 23 грудня 2020 року № 413-од «Про 
організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році» та з метою виявлення та 
поширення кращого досвіду роботи педагогів щодо впровадження 
дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 
підвищення їх професійної майстерності та популяризації педагогічних 
здобутків щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний конкурс «Педагогічний кейс уроків дистанційного 
навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти» (далі -  Конкурс) з 22 березня до 
18 червня 2021 року.

2. Затвердити персональний склад журі (додається),
3. Директору навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Кіровоградській області ШОЛУДЬКО Аллі:
1) затвердити умови проведення Конкурсу (далі -  Умови);
2) забезпечити організацію проведення Конкурсу відповідно до Умов.
4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
1) забезпечити якісну організацію проведення І етапу Конкурсу;
2) подати конкурсні матеріали для участі у II (відбірковому) етапі -  

Конкурсу навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у 
Кіровоградській області до ЗО квітня 2021 року;

З ; сприяти участі фіналістів у III (заключному) етапі Конкурсу.
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5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту -  начальника управління професійно-технічної, фахової 
передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира.

Д иректор департам енту



Додаток
до наказу директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації
від ■/? ь£ре$на26г/ № ЛЛ  ~ Щ

ПЕРСОНАЛЬНИ Й  СКЛАД 
журі обласного конкурсу

«Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів 
природничо-математичної підготовки у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти»

Голова журі:

МАНДРЕГЕЛЯ
Наталія
Олександрівна

МАНУКЯН
Наталія
Анатоліївна

- заступник директора навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

Заступник голови:
і

- методист навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Кіровоградській області

Члени журі:

ДЕРГАЧОВ
Сергій
Васильович
МАРМАЛЮК
Юлія
Анатоліївна
НАЙДЬОНОВА
Галина
Георгіївна

ОНШЦУК
Людмила
Володимирівна
ПЛЮЩ
Валентина
Миколаївна

ПАВЛОВА Ніна
Сергіївна
СУХОВІРСЬКА
Людмила
Павлівна

- викладач географії Кропивницького будівельного коледжу, 
голова циклової комісії

- викладач інформатики Кропивницького фахового коледжу 
харчування та торгівлі

- завідувач педагогічної практики Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, старший викладач кафедри біології та методики 
її викладання, кандидат педагогічних наук
- методист навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Кіровоградській області

- виконуюча обов’язки декана природничо-географічного
факультету Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
доктор педагогічних наук, доцент
- викладач хімії Кропивницького інженерного фахового 
коледжу ЦНТУ
- завідуюча кафедри медичної фізики та інформаційних 
технологій №2 Донецького національного медичного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри


