
План роботи методичної 

комісії викладачів та майстрів виробничого навчання професії 

«Електрогазозварник» та «Електромонтажник». 

Голова методичної комісії: С.Ю. Липчак 

Всього членів методичної комісії: 7 

Проблема над якою працює методична комісія: «Підвищення ефективності 

уроків виробничого навчання». 

 

Серпень 

1 

Розглянути  та затвердити  програми,  поурочно-

тематичні плани, плани кабінетів та майстерень на 

новий навчальний рік 2014 – 2015рік.   
серпень 

Майстри в/н, 

викладачі, 

голова м.к. 

2 

Обговорити  профорієнтаційну роботу та заходи по 

усуненню виявлених проблем. серпень 

Майстри в/н, 

викладачі, 

голова м.к. 

Вересень 

1 План роботи метод комісії на рік вересень Члени методкомісії 

2 Обговорення підсумків працевлаштування учнів. вересень Майстри в/н, 

3 

Обговорення питань по покращенні роботи методичної 

комісії над єдиною методичною проблемою. вересень 
члени м.к. 

голова м.к. 

Жовтень 

1 

Взаємовідвідування уроків теоретичного   навчання   і   

виробничого   навчання майстрами, викладачами. жовтень 
Викладачі, майстри 

в/н 

2 

Проведення    і    обговорення    уроку    виробничого 

навчання.    Методична  мета:  «Пояснення та показ 

трудових прийомів». Аналіз уроку. 
жовтень Дарчі О.І. 

3 

Заслухати і обговорити доповідь:    "Індивідуальний 

підхід до учнів, як засіб досягнення високої 

результативності». 
жовтень Похил В.І 

Листопад 

1 

Обговорення     і     затвердження     тем     письмових 

екзаменаційних   робіт   та заміни  письмових 

екзаменаційних робіт для   учнів   випускних   груп  
листопад 

Липчак С.Ю. 

Дрозд І.І.            Дарчі 

О.І. 

   2 

Проведення    і    обговорення    уроку    виробничого 

навчання Методична мета: «Проведення вступного 

інструктажу». Аналіз відкритого уроку. 
листопад Похил В.І 

3 

Проведення    та    обговорення    уроку.    Аналіз 

відкритого уроку. 

Методична мета: «Формування пізнавальної 

активності учнів на уроці».      

листопад Дрозд І.І.     



4 

Підготовка до виставки технічної та художньої 

творчості (І етап) листопад 
майстри в/н 

викладачі 

5 

Круглий стіл на тему: «Виявлення творчих здібностей 

учнів на уроках виробничого та теоретичного 

навчання» 
листопад 

члени мк 

 

Грудень 

1 

Проведення     і     обговорення     відкритого      уроку 

в/н.  Методична        мета: «Індивідуальний підхід до 

учнів під час проведення в/н».      Аналіз уроку. 
грудень Бобаль М.М. 

2 

Заслухати і обговорити доповідь:    "Застосування 

інтерактивних методів навчання на уроках 

спецдисциплін». 
грудень Дарчі О.І. 

3 

Підготовка до проведення конкурсів професійної 

майстерності серед учнів  грудень 
Члени методичні 

комісії 

4 Проведення тижня професії «Електомонтажник» грудень 
майстри в/н 

викладачі 

Січень 

1 

Підсумки  роботи  методичної комісії за І  семестр. 

Заходи по поліпшенню якості викладання предметів 

теоретично-професійної підготовки та виробничого 

навчання. 

січень Липчак С.Ю. 

2 

Діагностування рівня навчальних досягнень учнів за  І  

- семестр      (виробниче       навчання, спецтехнологія, 

матеріалознавство). 

січень 
Викладачі, майстри 

в/н 

3 
Обговорення досвіду викладача Липчак С.Ю. по 

вивченню нових матеріалів та технологій у зварюванні січень Липчак С.Ю.. 

4 
Розгляд пропозицій щодо випуску продукції в 

майстернях ліцею. січень Члени МК 

Лютий 

1 

Проведення    і    обговорення    уроку    виробничого 

навчання .   Аналіз відкритого уроку. 

Методична     мета: «Пояснення та показ трудових 

прийомів». 

лютий Шрамко С.В. 

2 
Результати  навчальних досягнень учнів випускних 

груп. лютий 
Викладачі , 

Майстри В/Н 

3 
Підготовка   до    обласних    конкурсів    професійної 

майстерності. лютий 
  Викладачі,      

майстри в/н 

4 
Заслухати і обговорити доповідь:    "Навчання у 

співробітництві». 
лютий Бобаль М.М. 

5 
Звіти викладачів та майстрів виробничого навчання, 

які атестуються в 2015 році лютий Члени МК 

Березень 



1 
Обговорення та затвердження переліку 

кваліфікаційних завдань. березень 
Голова м.к. 

Члени м.к. 

Ст. майстер 

2 
Доповідь   «Інструктування учнів з питань техніки 

безпеки». березень Цанько В.І. 

3 
Проведення уроків з використанням мультимедійної 

техніки 
березень Липчак С.Ю. 

4 
Підготовка до виставки технічної та художньої 

творчості (ІІ етап) березень 
Члени м.к. 

Ст. майстер 

Квітень 

1 
Стан успішності на уроках в/н та на виробничій  

практиці квітень 
Члени м.к. 

 

2 

Підготовка   учнів   до   Державних   кваліфікаційних 

екзаменів.   Виконання   письмових   екзаменаційних 

робіт. Обговорення завдань кваліфікаційних пробних 

робіт з виробничого навчання   

квітень 
Члени м.к. 

 

3 
  Семінар на тему «Сучасні педагогічні технології 

навчання»  квітень 
Головам.к. 

Члени м.к. 

 

4 
Сучасні методи перевірки навчальних досягнень учнів. 

Квітень Липчак С.Ю. 

Травень 

1 
Стан проведення профорієнтаційної роботи серед 

учнів шкіл, проведення бесід із учнями. 
травень 

викладачі 

майстри в/н 

2 
Підвищення рівня самоосвіти та фахової майстерності 

молодих майстрів. 
травень Похил В.І 

3 Виконання навчальних планів і програм. травень Майстри в/н 

4 
Моніторинг     навчальних    досягнень    учнів    з 

виробничого та теоретичного навчання. травень 
Майстри в/н, 

викладачі 

спецпредметів 
Червень 

1 
Обговорення підсумків роботи методичної комісії за 

2014-2015 навчальний рік. 
червень Голова м/к 

2 

Обговорення   проекту   плану   роботи   методичної 

комісії  опоряджувальних  професій   на  наступний 

навчальний рік  
червень Члени м.к. 

 

Протягом 2014-2015 н. р. членами МК  було проведено наступна робота: 

 

22 жовтня було проведено вебінар голів метод комісій . Участь прийняв голова 

методичної комісії Липчак С.Ю. 

 



06 листопада 2014 майстер в/н Дарчі О.О. провів урок виробничого навчання у 

групі за спеціальністю "Електрогазозварник". Тема  уроку: "Плазмове різання матеріалів" 

Учні з інтересом ознайомилися з новітнім видом обробки матеріалів. В обговоренні 

уроку  прийняли участь майстер в/н Дрозд І.І.. та інші члени методичної комісії. 

  



  
 

Протягом року учні випускних груп №17 та №8 готувалися до ДКА. Учням , які 

виявили бажання замінили написання письмових екзаменаційних робіт творчими  роботами 

– виготовленням декоративних віконних решіток та металевого декоративного козирка. 

Активну допомогу у цій роботі їм надавали члени МК – майстри в/н Цанько В.І. та Дарчі 

О.І. 

   

  

 

 

14 листопада 2014р. майстром виробничого навчання Похил В. В. був проведений 

відкритий урок у групі №10 на тему: «Пробивання гнізд, борозен, отворів за допомогою 

ручного інструменту». Навчальна мета: засвоєння та усвідомлення теоретичних знань, 

шляхом практичних навиків у виробничій діяльності, закріплення і розвиток 

індивідуальних здібностей, умінь та навичок при виконанні практичних робіт. Методична 

мета: наближення виробничого навчання до реального виробництва, удосконалення, 

систематизація умінь і навичок, застосування їх на практиці. 

   
3 грудня 2014 року в рамках роботи методкомісії був відвіданий урок виробничого 

навчання у групі №12 майстра в/н Дрозд І.І. На уроці учні вивчали плавлення валиків на 

суміжні поверхні. На уроці в/н були присутні голова метод комісії Липчак С.Ю та майстер 

Дарчі О.І. 



  
 

12 грудня викладачем спецтехнології  Липчак С.Ю. серед учнів зі спеціальності  

"електрогазозварник" було проведено олімпіаду по предмету «Технологія та обладнання 

зварювальних робіт». Учні змагалися між собою на найкращі знання по електродуговому 

зварювання, зварювальних матеріалах та технології зварних процесів. 

16 грудня в  рамках тижня спеціальності електромонтажник  в ліцеї проведено 

олімпіаду з електротехніки. Олімпіаду проводили викладач Липчак С.Ю. та майстри Дрозд 

І.І. та  Похил В.В.  В обговоренні уроку  прийняли участь майстер в/н Дрозд І.І.. та інші 

члени методкомісії. 

  
 

 

18 грудня 2014 р. майстром Дарчі О.І. та викладачем  

хімії  Філак І.О.  у групі №21 було проведено відкритий урок з  

виробничого навчання, на тему "Кисневе різання сталі". Заняття 

було проведено у формі бінарного уроку, коли викладач 

пояснив суть хімічного процесу, який відбувається на уроці, а 

майстер  - практичне застосування його на виробництві. Учні 

ознайомилися із технікою вирізування заготовок із стального 

прокату. Викладач Філак І.О. 

розповів про хімічні реакції , що відбуваються в процесі 

газокисневого різання, взаємодії елементів і особливості реакцій 

їх взаємодії. При проведенні уроку було задіяно ІКТ, захід 

було  проведено на високому методичному рівні. Під час 

проведення уроку використовувалися такі дидактичні матеріали, 

як технологічні карти, плакати, мультимедійна презентація. 

Матеріально-технічне обладнання уроку: ацетиленовий балон, 

кисневий балон, ацетиленовий генератор та ін.. Урок було 

проведено у формі лекції. Крім принципів роботи обладнання та матеріалів для кисневого 

різання, учні дізналися про сутність процесу кисневого різання з точки зору хімії; також 

було продемонстровано відповідні хімічні реакції. Урок відвідали заступник директора 

Білас Ю.В., методист Гулович Н.Г., голова методкомісії  Липчак С.Ю., майстер в/н Шрамко 

С.В. 



  
Протягом січня в майстерні електромонтажників  майстри виробничого навчання 

проводили перед монтажну перевірку нового обладнання та підготовчі роботи по монтажу 

на стінах. 

   
 

18 лютого 2015 року майстер виробничого навчання 

Дарчі О.І. прийняв участь у  обласному засіданні методичної 

секції педагогічних працівників професій металообробки та 

сільського господарства, яка проходила на базі ДНЗ 

"Ужгородський центр професійно-технічної освіти". 

Олександр Іванович  поділився своїм досвідом роботи  з 

членами секції  у доповіді на тему "Активізація творчої 

діяльності  учнів на уроках виробничого навчання" 

 

26 лютого 2015 в  групі  №21 відбулася кваліфікаційна атестація зі спеціальності 

електрогазозварник. Під час КА учні продемонстрували  достатній рівень знань, умінь і 

навиків по своїй майбутній спеціальності. 

  
 

24 лютого у ліцеї   відбулися засідання методичних комісій. На 

засіданнях  розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання, а саме: 

використання диференційованого підходу на уроці; організація самостійної роботи; 

нетрадиційні форми проведення уроків; шляхи підвищення ефективності уроку; 

застосування інноваційних технологій, програмно-педагогічних засобів навчання; 

виготовлення педагогічних   і програмних засобів навчання тощо. Прозвітувалися 

педагогічні працівники, які будуть атестуватися у березні 2015 року –Дрозд І.І. та Похил 

В.І. 



   
5 березня 2015 р. пройшла кваліфікаційна атестація  в групі №8 з професії 

електрогазозварник. За результатами іспиту учням було присвоєно кваліфікацію 

електрогазозварник  ІІ розряду. 

 
19 березня 2015 року майстром в/н Дрозд І.І.  в групі №12 (спеціальність 

електромонтажник) було проведено урок виробничого  навчання  на тему "Монтаж короб-

кабеля". Практичні вправи проводилися в конференц-залі з метою підготовки монтажу 

мультимедійного  обладнання. 

  
 

 

25  березня відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня, на якому 

визначався рівень професійної компетентності педагогічних працівників ліцею, їх 

професійна майстерність. 

   
24.04.2015 р. в Свалявському професійному будівельному ліцеї відбувся «День 

відкритих дверей» для учнів шкіл міста і Свалявського району. Члени МК 

продемонстрували навчальні кабінети та виробничі майстерні для майбутніх учнів ліцею. 

Учні шкіл ознайомилися з матеріально-технічною базою  ліцею, відвідали 

виставку  учнівської технічної творчості, переглянули майстер класи. 



   
13 травня 2015 року в Ужгороді на базі Закарпатського обласного центру зайнятості 

відбувся профорієнтаційний захід на тему: „Свято професії”. Наш навчальний заклад 

презентував робітничі професії за якими здійснює підготовку кваліфікованих робітників за 

різними напрямками. Членами МК було представлено ковані вироби , макет будинку на 

альтернативному освітленні . Особливою увагою присутніх на святі відзначився Герб 

України, виготовлений майстром в/н Дарчі О.І. та учнями групи. 

 
Колектив ліцею працює над вдосконаленням форм  і методів навчання . Методична 

комісія  творчо підійшла до вирішення цього питання. Голова метод комісії викладач 

спецтехнології  Липчак Сергій Юрійович при підготовці відкритого уроку запропонував 

учням провести його у вигляді рольової гри.  Учні гр.№18 під керівництвом викладача 

підготували свого роду виставу у вигляді судового процесу, зібрали необхідні матеріали, 

розробили комп’ютерну презентацію та вивчили ролі. На  уроці вони грали ролі судді, 

прокурора, свідків, які висували звинувачення металам і сплавам, які погано зварюються. 

Їх старші товариші із гр..№21 виступили в ролі адвокатів, які довели, що добре знаючи 

зварювальні технології, можна ефективно вирішувати  проблеми зварювання.  В процесі 

підготовки учасникам довелося засвоїти деякі особливості юриспруденції, зокрема 

поведінку персонажів у процесі суду. Учням дуже сподобалася така форма навчання і вони 

побажали частіше навчатися такими та іншими нестандартними  методами засвоєння знань. 

  
 

 Члени МК на протязі року приймали найактивнішу участь у облаштуванні 

майстерні на нову спеціальність автослюсар та в реконструкції конферец –зали. Найбільш 

багато робіт було виконано майстрами в/н  Бобаль М.М. Цанько В.І., Дарчі О.І., ДроздІ.І., 

Похил В.І. 



   

   
 

 

  



   
 В ІІ-му семестрі члени МК найактивніше працювали в проведенні 

профорієнтаційної роботи серед майбутніх учнів ліцею. Крім закріплених шкіл району  

ними було відвідано школи в с. Гукливе , Верхні Ворота, смт. Воловець,        2 школи в 

Нижніх Воротах (Воловецький район), Кушниця, Лисичово (Іршавський район),2 школи с. 

Чинадійово ( Мукачівський район), в  с. Березники.  

 

 

  

 

На протязі року члени МК разом з учнями закріплених груп приймали участь у 

спортивних заходах , «козацьких іграх» та інших загальноліцейних  заходах виховного 

характеру.  

   
 


