
План роботи  

методичної комісії будівельних дисциплін та професії «Швачка» 

Голова : Гештень Надія Федорівна 

Всього членів методичної комісії : 7 

Методична проблема над якою працює комісія: «Підвищення ефективності 

уроків теоретичного та виробничого навчання шляхом проведення  їх за 

нестандартними методами навчання» .       

 

Серпень 

1. Розгляд та затвердження навчальних 

програм, поурочно-тематичних 

планів викладачів та майстрів в/н на 

новий навчальний рік 2014-2015р. 

серпень Майстри в\н. викладачі, 

голова методичної 

комісії. 

Вересень 

1. Ознайомлення з новими 

нормативними документами та 

основними завданнями методичної 

комісії в новому навчальному році 

вересень Голова методичної 

комісії 

2. Підведення підсумків ДКА, КА, 

працевлаштування. Заходи по 

покращенню підготовки молодих 

робітників у новому навчальному 

році 

вересень Г.В.Маринець, 

С.С.Цоліган, 

В.М.Козар, 

Н.Ф.Гештень. 

3. Обговорення змін і доповнень 

паспортів методичного 

забезпечення 

Вересень Викладачі, майстри в\н. 

Жовтень 

1. Ознайомлення з графіком 

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 С.С. Цоліган 

3. Підготовка до конкурсу професійної 

майстерності з професії штукатур. 

жовтень Викладачі, майстри в\н. 

Листопад 

1. Обговорення і затвердження тем 

письмових екзаменаційних робіт 

для учнів випускної групи №3. 

листопад Гештень Н.Ф.  

Козар В.М. 

2. Проведення і обговорення уроку 

виробничого навчання на третьому 

курсі. Методична мета: 

«Проведення вступного 

інструктажу». Аналіз відкритого 

уроку. 

листопад Козар В.М. 

3. Обговорення доповіді «Формування 

пізнавальної активності учнів для 

вдосконалення навичок молодих 

робітників» 

листопад Улеганець М.С. 



Грудень 

1. Проведення конкурсу професійної 

майстерності з професії штукатур-

«Моя професія найкраща» та 

олімпіади з професії «Маляр, 

штукатур» 

грудень Гештень Н.Ф. 

Козар В.М. 

2. Обговорення доповіді «Адаптація 

учнів до умов праці на виробництві» 

грудень Пліхта А.А. 

3. Проведення круглого столу на тему: 

«Випускник-роботодавець» 

грудень Голова методичної 

комісії. Члени комісії 

Січень 

1. Підсумки роботи методичної комісії 

за 1-й семестр. Заходи по 

поліпшенню якості викладання 

предметів теоретично-професійної 

підготовки та виробничого навчання 

січень Голова методичної 

комісії.  

Гештень Н.Ф. 

2. Діагностування рівня навчальних 

досягнень учнів на кінець 1-го 

семестру (виробниче навчання, 

спецтехнологія, матеріалознавство).  

січень Викладачі, майстри в\н. 

3. Обговорення завдань 

кваліфікаційних пробних робіт з 

виробничого навчання 

січень Викладачі, майстри в\н.  

Ст. майстер 

Лютий 

1. Проведення і обговорення уроку 

виробничого навчання. Аналіз 

відкритого уроку. Методична мета: 

«Пояснення та показ трудових 

прийомів». 

лютий Маринець Г.В. 

2. Підготовка до обласного конкурсу 

професійної майстерності. 

лютий Гештень Н.Ф. 

Козар В.М. 

3. Проведення семінару на тему: 

«Значення ІКТ в викладанні 

теоретичних предметів та 

виробничого навчання» 

лютий Голова методичної 

комісії. 

Члени методичної 

комісії. 

Березень 

1. Обговорення та затвердження 

переліку кваліфікаційних завдань 

березень Голова методичної 

комісії.,члени 

методичної комісії. 

Ст. майстер 

2. Доповідь «Виявлення творчих 

здібностей учнів» 

березень Гештень Н.Ф. 

3. Стан готовності експонатів до 

виставки художньої  та технічної 

творчості 

березень Викладачі, 

Майстри в\н 

Квітень 

1. Підготовка учнів до КА,ДКА. 

Виконання письмових 

екзаменаційних робіт 

квітень Голова методичної 

комісії. 

Члени методичної 

комісії. 

2. Круглий стіл на тему: « 

Індивідуальний підхід до учнів з 

квітень Голова методичної 

комісії. 



врахуванням їх творчих 

можливостей» 

Члени методичної 

комісії. 

3. Урізноманітнення домашнього 

завдання 

квітень Гештень Н.Ф. 

Травень 

1. Стан проведення профорієнтаційної 

роботи серед учнів шкіл, проведення 

бесід із учнями 

травень Члени методичної 

комісії. 

2. Проходження учнями виробничої 

практики 

травень Майстри в/н 

3. Обговорення доповіді на тему: 

«Здійснення  між предметних зв’зків 

на уроках виробничого навчання. 

Травень Цоліган С.С. 

Червень 

1. Виконання навчальних планів і 

програм. 

Червень Майстри в/н 

2. Моніторинг навчальних досягнень 

учнів з виробничого та теоретичного 

навчання. 

Червень Майстри в/н. викладачі 

спецдисциплін 

3. Обговорення підсумків роботи 

методичної комісії за 2014-2015 н. р. 

червень Голова методичної 

комісії. 

методист 

4. План проект на наступний 

навчальний рік. 

червень Члени методичної 

комісії 

 

У 2014-2015 навчальному році члени методичної комісії викладачів та майстрів 

виробничого навчання будівельних професій та професії «Швачка»  працювали над 

вирішенням першочергових завдань професійного навчання та виховання учнів у сучасних 

умовах. З урахуванням рівня організації навчально – виховного процесу, особливостей 

складу учнів ліцею, члени методична комісія працювали над вирішенням методичної 

проблеми:     «Підвищення ефективності уроків теоретичного та виробничого навчання 

шляхом проведення  їх за нестандартними методами навчання» .       

До складу методичної комісії  входять викладачі та майстри в/н:   

Гештень Н.Ф.,  Пліхта А.А., Маринець Г.В.,  Цоліган С.С.,  Козар В.М.,  Улеганець 

М.С. ,  Бобаль Г.І. 

Робота методичної комісії спланована керівником у серпні місяці. До плану роботи 

ввійшли заходи теоретичного і практичного спрямування .Робота здійснювалася у таких 

напрямах: запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання 

новітніх технологій; відкриті уроки , самоосвіта, круглі столи; конкурси професійної 

майстерності, олімпіади; семінари,  творчі звіти тощо. Реалізація запланованої роботи 

методичної комісії  відбувалася через усі вищезазначені форми, провідними з яких є: 

 впровадження передового педагогічного досвіду; 

 вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів; 

 робота наставників з молодими майстрами в/н; 

 взаємо відвідування уроків; 

 вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок; 

 проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях 

методичних об’єднань; 

 обмін досвідом. 

Вся робота методкомісії пронизана практичною направленістю. Життя 

наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом 

навчального року педагоги та майстри в /н. 



Засідання методкомісії майстрів в/н проходили 1 раз на місяць, фіксувалися 

протоколами. План роботи  змістовний, конкретний, відповідає сучасним вимогам.    

У  навчальному році проведено 10 засідань, на яких обговорювали відкриті уроки 

та виховні заходи, ділилися своїм досвідом роботи, виступали з доповідями, аналізували 

взаємо відвідування уроків, вносили пропозиції щодо поліпшення навчально-виробничого 

процесу. Також проводились огляди новинок педагогічної та методичної літератури, що 

сприяло підвищенню професійного рівня майстрів виробничого навчання. 

Наша методична комісія брала активну учать у виставці методичних матеріалів та 

технічної творчості,  майстрами в/н  Маринець Г.В., Цоліган С.С.  та викладачем 

спецдисциплін Пліхта А.А. проводились майстер-класи.  

 Так, зокрема, 15 жовтня 2014 року згідно плану відбувся семінар  педагогічних 

працівників з професій швачка,  кравець в режимі  on-line на базі НМЦ  ПТО Закарпатської 

області.  Викладачі та майстри виробничого навчання  обмінювались  досвідом професійної 

діяльності. 

Викладач спецдисциплін, майстер виробничого навчання 

Свалявського професійного будівельного ліцею Пліхта  Антоніна 

Антонівна  презентувала досвід  педагогічної роботи  у  напрямку 

розробки та впровадження інноваційних нетрадиційних форм і 

методів навчання на уроках професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки швачок.   На прикладі 

методичних розробок уроків – професійних ігор «Ательє», «Тендер»,  «Бригада»,  уроків – 

віртуальних екскурсій,  викладач, майстер в/н  домагається  підвищення ефективності 

навчального процесу, виховання конкурентоспроможних  висококваліфікованих 

робітників, вдосконалення сучасних інноваційних форм і методів навчання. 

11 грудня 2014 року на базі ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної 

освіти» пройшла обласна методична секція педагогічних працівників професій 

будівельного напрямку, в якій взяли участь наші майстри виробничого навчання 

Г.В.Маринець та С.С.Цоліган . Тема засідання: «Соціальне партнерство як основна форма 

взаємодії ПТНЗ будівельного напрямку з будівельними компаніями в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників». 

У рамках методичної секції відбувся семінар-практикум на тему: «Використання 

будівельних матеріалів групи «Śnieżka», презентація діяльності та виробів ТМ Sniezka, TM 

VIDARON, TM FOVEO групи підприємств Sniezka, майстер-клас з використанням 

будівельних матеріалів групи «Śnieżka». 

Практичне відпрацювання штукатурних робіт виконує Маринець Ганна Василівна. 

 

 

Ганна Василівна та Світлана Степанівна отримали сертифікати про опанування 

програм «Практичне використання лакофарбових матеріалів ТМ Sniezka та технологій 

групи компаній Sniezka», «Утеплення фасадів з використанням матеріалів TM FOVEO 

Tech». Проведений семінар-практикум є однією з форм короткострокового підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників з опанування новітніх виробничих технологій. 

Мариненць Ганна Василівна провела майстер-клас «Виконання картин  для оздоблення 

інтер'єрів приміщень за допомогою шпаклівки і сучасних фарб»  Ганна Василівна — 

передавала учням майстерність  шляхом  демонстрації прийомів роботи. 



Також проводилось спільне відпрацювання основних технологічних елементів. 

Майстер продемонструвала високопрофесійні навички, художній смак,  майстерність.

 
 За участі членів метод комісії  та учнів активно велася  підготовка до нового 

навчального року.  

В ліцеї проводилися  ремонтні роботи. Зокрема , на сходах навчального корпусу 

встановлюється облицювальна плитка.. 

Учні професії «Маляр» при ремонті в гуртожитку ліцею практикуються у 

виконанні сучасної технології "Короїд". 

Учні групи № 26 (маляр, штукатур)  під керівництвом майстра в/ н   Маринець Г.В. 

на уроці виробничого навчання удосконалювали практичні навички з оздоблення 

декоративної штукатурки «Короїд». Роботи 

виконувались в приміщенні гуртожитку ліцею. 

Гурткова робота є невід’ємною  частиною 

навчально-виховного процесу. На заняттях гуртка з 

виготовлення та оздоблення одягу декоративною 

вишивкою і бісером під керівництвом викладача Пліхта 

Антоніни Антонівни учні  вивчають  історичні етапи 

розвитку декоративно-прикладного мистецтва у 

Закарпатті та в Україні, вивчають основи декоративно-

прикладного мистецтва, набувають навиків та умінь, 

освоюючи різні  види  технік традиційної вишивки. На основі здобутих знань виявляють 

творчі здібності, поєднуючи традиційні і нетрадиційні техніки. Велику увагу  керівник 

гуртка Пліхта А.А. звертає на патріотичне виховання молоді, розробляючи дизайн виробів  

в українському стилі на тему «Я люблю Україну!». 

У рамках методичної роботи  проводились відкриті 

уроки,  позакласні заходи, давали їх аналіз та самоаналіз. 

31 березня  2015 року  викладачем предмету 

технології Свалявського професійного будівельного ліцею 

Пліхта А.А.  проведено відкритий урок  з практичної  

частини навчальної програми предмету технології 

варіативного модуля «Технологія ниткової графіки» . 

 

Тема практичної 

роботи «Виготовлення вітальної листівки з 

використанням прийомів ниткової графіки». Учні в 

умовах практичної  діяльності не тільки вивчили 

основні прийоми ниткової графіки,  але й  

виготовили оригінальні листівки на патріотичну   

тематику.  

 

23 червня 2014 року згідно графіка 

проведення державної  кваліфікаційної  атестації відбувся захист дипломних, творчих  робіт 

та проектів учнів випускної групи  №15 з  професії « Швачка». 



 

 

До захисту випускниками  представлено швейні  вироби різних асортиментних 

груп,  при виготовленні яких учні використовували новітні методи технологічної обробки 

окремих деталей та вузлів, сучасні види високопродуктивного 

обладнання швейних підприємств. 

Малярні та штукатурні роботи у конференц-залі.  

Під час виробничого навчання учні групи №26 (маляр, 

штукатур) під керівництвом майстра в/н, Маринець Г.В.,  

виконують ремонтні малярні та штукатурні роботи у 

конференц-залі. 

Відбулася олімпіада з основних спец предметів 

професії маляр, штукатур.      

3 грудня 2014 року в ліцеї проведено олімпіаду з спецпредметів професії “Маляр 

штукатур”. В олімпіаді брали участь 15 учнів третього курсу групи №3. Завдання олімпіади 

розроблені по рівнях успішності (I-IV рівні) 

Найкращі результати показали Воробець Регіна та Дзямко Марія. 

У  лютому 2015 відбувся семінар методичної 

комісії будівельних дисциплін та професії швачка з теми: 

«Значення ІКТ  у викладанні теоретичних предметів та 

виробничого навчання». Присутні ділилися досвідом 

використання ІКТ у своїй роботі. Це потрібно для того, щоб 

з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових 

засобів, навчальні заклади отримали можливість подавати 

нову інформацію таким чином, щоб задовольнити 

індивідуальні запити кожного учня. Допомогти вчителю у 

вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та 

сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. 

Відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів із професії штукатур. 

22-23 квітня на базі Міжгірського професійного ліцею проходив ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів із професії штукатур. 

У конкурсі брали участь учні Державного навчального закладу „Мукачівський 

центр професійно-технічної освіти”, Свалявського професійного будівельного ліцею, 

Хустського професійного ліцею, Державного професійно-технічного навчального закладу 

„Білківський професійний аграрний ліцей”, Вищого професійного училища № 34 м. 

Виноградів та господарів ліцею. 

Компетентне журі з числа роботодавців Міжгірщини підбило підсумки конкурсу. 

Випускник нашого ліцею, учень групи №3 Лебович Іван Іванович зайняв ІІІ місце (170 

балів). Підготував  учня майстер виробничого навчання Козар Віктор Михайлович та 

викладач спецдисциплін Гештень Надія Федорівна. 



 
  

 

 

 

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

відбувся профорієнтаційний захід на тему: „Свято професії” Майстер виробничого 

навчання Маринець Г.В.  демонструвала майстер-клас з оздоблення картин новітніми 

будівельними матеріалами, а викладач Пліхта А.А. показувала майстер клас з вишивки 

бісером та техніку художньої вишивки косим лічильним хрестиком. 

  
 


