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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ  

НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Поряд із численними справами, які необхідно вирішити керівникам навчальних 

закладів та методичному активові, однією з найважливіших є визначення єдиної педагогічної 

проблеми, над реалізацією якої працюватиме весь педагогічний колектив узагалі й кожен 

педагог зокрема в наступному навчальному році. Досвід  свідчить, що лише за координації 

зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної 

педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-

виховного процесу. Педагогічний колектив ліцею  працював п‘ять років  над методичною 

проблемою "Інновації як умова ефективної організації і якості навчально-виховного і 

виробничого процесу". Викладачами та майстрами виробничого навчання проводяться уроки 

з використанням мультимедійного пристрою, створювалися  презентації, здійснюється 

пошук необхідної інформації в Інтернеті. Тема, обрана колективом, стає для всіх викладачів 

пріоритетною. Опрацювання педагогічної проблеми  передбачає зміну змісту освіти, 

засвоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук 

оригінальних методів  викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки 

та передового педагогічного досвіду. Ми розробили перспективний план реалізації 

методичної теми в навально-виховному процесі ліцею. У ньому відбиті: 

 Форми, методи, прийоми її реалізації. 

 Роль педрад, методичних комісій, проблемного семінару, кожного викладача. 

 Проведення відкритих форм роботи (семінари-практикуми, круглі столи, 

конференції, творчі майстерні). 

 Збір інформації, контроль, аналіз, корекція роботи педагогічного колективу 

науково-методичної теми (методичних заходів, схеми, таблиці, наради, накази). 

Дані завдання відбиті в плануванні роботи ліцею: це і річний план, план методичної 

роботи, проблемний семінар, методичні комісії, педради, наради при директорові, методичні 

оперативки. Етапи реалізації науково-методичної теми ліцею розроблено спільно з 

педагогічним колективом, головами методичних комісій, класними керівниками з 

урахуванням запитів учнівського колективу через діагностування, психологічні дослідження 

і розраховано на 5 років. Спочатку ми розробили поетапну роботу над науково-методичною 

темою: 

1-й рік 

1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та  окремих 

аспектів науково – методичної роботи. 

2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як 

усього колективу, так і кожного викладача та майстра в/н: 

 аналіз роботи ліцею за навчальний рік; 

 вивчення рівня навчальних досягнень учнів , їх вихованість, розвитку; 

 фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів керівниками, методичним 

активом з наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня викладачів; 

 анкетування, діагностування педагогічних працівників з метою виявлення 

рівня їхньої професійної кваліфікації, систематизація побажань викладачів; 

 ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної 

науки, новими педагогічними технологіями. 

3. Виявлення науково-методичної  теми ліцею , обґрунтування її актуальності. 

4. Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої науково-

методичної теми. 

5. Обговорення загальноліцейної теми на нараді при директору. 

6. Проведення «круглого стола» з метою вивчення стану розробки вибраної теми 

в науково-педагогічній літературі. 

7. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової 

технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань. 



 

8. Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов‗язків між членами 

педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з 

іншими елементами педагогічного процесу. 

2-4  роки 

1. Створення умов для вирішення поставлених завдань: 

 оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної теми в ліцейному  

методичному куточку; 

 складання переліку рекомендованої літератури з теми; 

 підготовка і проведення конференції за науково-методичною літературою, в якій 

висвітлено визначену проблему; комплексне обговорення відповідних статей періодичної 

літератури; 

 організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару з 

визначеної теми; 

 проведення інструктивно - методичних нарад, лекцій для викладачів дискусій, які 

реалізують окремі аспекти проблеми; 

 вдосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація 

роботи ліцейних  методичних об‗єднань  

 організація наставництва, консультацій для молодих викладачів та майстрів в/н ; 

 організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної теми; 

 проведення педагогічних читань із визначеної теми. 

2. Організація роботи над методичною проблемою: 

 розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, 

технологій, найбільш ефективних у роботі даної , кожного педагога зокрема; 

 виконання викладачами запропонованих рекомендацій методичних комісій , 

вироблення заходів стосовно їх реалізації; 

 виконання педагогічними працівниками конкретних науково-дослідницьких 

завдань; 

 організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями 

запропонованих методичних рекомендацій; 

 вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками ліцею, 

методичними активом; 

 випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою; 

 творчі звіти кращих викладачів  за результатами роботи над 

науково-методичною темою. 

3. Проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, виявлення їхньої 

вихованості, розвитку: 

 проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення 

контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих нових  технологій на рівень 

навчальних досягнень учнів; 

 вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів. 

5-й рік 

Узагальнюючий етап: 

 узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій; 

 проведення творчих звітів методичних комісій, проблемних, творчих груп про 

наслідки роботи над проблемою; 

 оформлення результатів досліджень у вигляді «Методичних порад», випуску 

методичних бюлетенів, інших матеріалів; 

 проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань, засідань 

педагогічної ради) з теми. 

Наслідками роботи ліцею над науково-методичною темою стають такі показники: 

 підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів; 

 використання набутого досвіду більшістю педагогів; 

 вдосконалення змісту форм і методів  методичної роботи; 



 

 високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів; 

 сприятливий психологічний клімат у колективі. 

 

1-й рік 

1. Особистісно орієнтована освіта як умова адаптації учнів  до вимог ринку праці. 

2. Формування особистості – головне завдання у системі виховної роботи ліцею. 

2-й рік 

1. Підвищення результативності  навчально-виховного процесу через 

впровадження ідей оптимального управління творчістю вчителів і учнів у ліцею  і 

вдосконалення на цій основі ефективності сучасного уроку 

3-й рік 

1. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку 

4-й рік 

1.Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників 

2. «Система роботи педагогічного колективу з обдарованою молоддю.» 

5-й рік 

1. Впровадження педагогічним колективом у практику роботи ліцею інноваційних 

технологій 

2.Підбиття підсумків  роботи педагогічного колективу по реалізації методичної 

проблеми ліцею  «Інновації як умова ефективної організації і якості навчально-виховного і 

виробничого процесу". 

Кожен викладач будує свою діяльність, виходячи з головного: найбільша цінність 

ліцею – особистість учня, все, що робиться, робиться для нього , для його  навчання, 

виховання, розвитку. На цьому ґрунтується наша педагогічна  філософія. Це стає законом 

педагогічної діяльності, визначає стратегію навчально-виховного процесу, орієнтованого на 

особистість кожного учня , який є рівноправним членом великої ліцейної сім‗ї. 

 

  



 

ПЛАН 

 МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Свалявського  професійного будівельного ліцею на 2014-15 н. р. 

№ 

з/п 
Порядок денний 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1. Продовжити  науково-методичну та 

дослідницьку роботу педагогічного колективу 

над методичною проблемою:  

― Інновації як умова ефективної організації і 

якості навчально-виховного  та виробничого 

процесів ‖ 

 

Протягом 

року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, 

голови м/к 

2. Затвердити  єдиний  план методичної роботи 

ліцею : 

- план засідань педради; 

- план проведення інструктивно-

методичних нарад; 

- план роботи методичної ради; 

- план роботи методичного кабінету; 

- плани роботи методичних комісій. 

Серпень-

вересень 

2014 р. 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, методист 

голови м/к 

3. Організувати  роботу "Школи молодого 

викладача", «Школи молодого майстра 

виробничого навчання» 
Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

 

голови м/к 

4. Скласти  графік проведення відкритих уроків. 

Вересень 

2014р. 

Заступник 

директора з НР, 

методист 

голови м/к  

5. Скласти  графік проведення предметних 

тижнів. 
Вересень 

2014 р. 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

6. Затвердити  індивідуальні плани роботи 

викладачів та майстрів виробничого навчання  
Вересень 

2014 р. 

Заступник 

директора з НР, 

методист 

7. Поновити дані на сайті "Атестація 

педагогічних працівників» 
Жовтень 

2014р. 

Заступник 

директора з НР 

методист 

8. Розробити рекомендації щодо роботи 

педагогічних працівників у між атестаційний 

період. 

Жовтень-

листопад 

2014 р. 

Заступник 

директора з НР 

методист 

9 Відвідувати уроки з метою надання 

методичної допомоги викладачам. 
Протягом року 

Директор 

заступники 

директора з НР, 

 голови м/к 

10 Організувати  вивчення передового 

педагогічного досвіду: Дьолог В.В., Добоній 

Ю.Ю., Губаній Т.А. та впровадження його в 

практичну діяльність: Улеганець М.С., Козар 

В.М., Липчак С.Ю. 

 

Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к 

11. Постійно надавати методичну  допомогу 

викладачам та майстрам в/н у створенні та 

розробці методичних посібників, методичних 

розробок уроків, інших педагогічних засобів 

Протягом року 

 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к 

методист 



 

№ 

з/п 
Порядок денний 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

навчання.  

13. Організувати  процес самоосвіти педагогічних 

працівників та створення умов для їх 

професійного зростання. 

Протягом року 

 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к 

15. Постійно удосконалювати роботу методичного 

кабінету ліцею 
Протягом року 

Заст. директора з 

НР, методист 

16. Удосконалення та поповнення комплексно-

методичного забезпечення викладання 

предметів та професій згідно до нових вимог 

сучасної освіти, внесення корективів у робочі 

навчальні плани  

Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к, 

викладачі 

17. Вивчити  та аналізувати  стан викладання 

гуманітарних  предметів та професійно-

теоретичної підготовки з професії «ОКН». 
Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к 

 

18. Надавати практичну допомогу молодим 

викладачам та майстрам в/н в підборі 

літератури та інших матеріалів для планування 

навчально-виховної роботи; підготовці до 

уроків і позакласних заходів 

Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

Методист, 

голови м/к 

бібліотекар 

20. Організувати  атестацію педагогічних 

працівників. 
Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к, 

методист 

21. Надавати методичну допомогу викладачам та 

майстрам в/н при підготовці до обласних 

олімпіад та конкурсів.  

Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, голови м/к 

22. Впроваджувати  комп‘ютерні  технології у 

навчально-виховний процес . Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

23. Продовжити працювати над створенням 

електронного   комплексно-методичного 

забезпечення з професій. 
Протягом року 

Заступники 

директора з НВР, з 

НР, бібліотекар 

 

24 Скласти список викладачів та майстрів в/н , 

яким необхідно пройти підвищення 

кваліфікації, слідкувати за графіком 

проведення курсової перепідготовки 

викладачів та майстрів в/н. 

Вересень методист 

 

  



 

ІІ. МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

Методичний кабінет є центром методичної роботи професійно-технічного 

навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні 

матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної 

документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо. 

 

 
Основними функціями методичного кабінету є: 

 проведення  індивідуальних та колективних форм методичної роботи з 

педагогічними працівниками; 

 надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам професійно-

технічного навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, 

експериментально-дослідницькій діяльності; 

 узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної 

освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація методичної інформації. 

 

Діяльність методичного кабінету передбачає: 

 Організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних 

педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій працівників ( 

семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів),  організацію педагогічних питань і 

науково-практичних конференцій тощо.      

 Організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення 

передового досвіду педагогічних працівників; пропонування результатів науково-

дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, 

психології, техніки і технології. 

 Ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, 

методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей 

на педагогічних читаннях та конференціях.  

Завдання діяльності методичного кабінету: 

 Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів 

методичної служби професійно – технічного закладу. 

 Створення банку даних програмно – методичної, нормативно – правової, 

науково – технічної інформації. 

 Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам. 



 

 Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих 

на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів. 

 Задоволення запитів, потреб педагогів в інформації професійно – особистісної 

орієнтації. 

 Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 

педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних 

технологій. 

 

Зміст діяльності методичного кабінету: 

 Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників 

шляхом забезпечення їх постійною науково – методичною літературою. 

 Здійснення організаційно – методичної допомоги педагогам у науковій організації 

праці, в розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і 

проблемних груп. 

 Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, 

методики викладання предметів. 

 Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, 

забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією. 

 Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів; науково 

– практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо. 

 Здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду 

роботи професійно – технічного закладу. 

 Здійснення наставництва, стажування молодих педагогів. 

 Сприяння участі педагогічних працівників у науково – методичній та 

експериментальній роботі. 

 Сприяння впровадженню в практику педагогів кращого педагогічного досвіду, 

досягнень сучасної науки та освітніх технологій. 

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються 

колективні та індивідуальні форми роботи. З метою проведення навчальної та методичної 

діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної 

науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в ліцеї 

створено 5 методичних комісій. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють 

голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого 

навчання. 

Визначення змісту, форм і методів роботи комісій залежить від конкретних умов 

роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів.    

План роботи методичного кабінету   розробляється на навчальний рік за результатами 

попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної 

компетентності педагогічних працівників. На практичних семінарах та педагогічних 

читаннях обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих 

педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань 

педагогічної теорії та практики. 

 

  



 

ПЛАН РОБОТИ 

методичного кабінету на 2014-2015 навчальний рік 

№ 

з/п 
Тема 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1. Проводити інструктивно-методичні наради, 

педагогічні ради, педагогічні читання, засідання 

атестаційної комісії та методичної ради ліцею. 

Згідно 

річного плану 

Заступники 

директора з НВР, 

НР, педагогічний 

колектив 

2. Проводити обласні семінари Згідно плану 

НМЦ ПТО 

Заступники 

директора з НВР, 

НР 

3. Оновити стенд "Атестація» Жовтень, 

2014 р. 

Заступник 

директора з НР 

Методист 

4. Надавати інформаційну та індивідуальну 

методичну допомогу викладачам та майстрам 

виробничого навчання. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

5. Провести підписку на періодичну та науково-

методичну літературу. 

Жовтень  

2014р. 

Голови м/к, 

бібліотекар, 

викладачі 

6. Продовжувати створення тематичної картотеки 

педагогічної та науково-методичної літератури. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Методист 

7. Організувати  виставку напрацювань 

педпрацівників ліцею 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

8 

Допомогти в складанні документації майстрам 

в\н і викладачам спецдисциплін. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

9 Постійно надавати допомогу                                   

майстрам в/н і викладачам у складанні поурочно 

-тематичних планів, планів роботи кабінетів та 

гуртків. 

Серпень 

Січень 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

10 
Розробити плани проведення семінарів-

практикумів та проблемних семінарів для 

майстрів в/н і викладачів на 2014-2015 н. р. 

Серпень-

вересень 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

11 

Скласти графік відвідування обласних 

методичних секцій 
Вересень 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

12 
Організувати роботу методичного кабінету по 

підготовці і проведення засідань обласних секцій 

на базі ліцею 

Вересень  

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

Методист 

13 Розробити план  школи  передового досвіду Вересень Керівник 

14 Надавати практичну допомогу молодим 

викладачам та майстрам в/н в підборі літератури 

та інших матеріалів для планування навчально-

виховної роботи; підготовці до уроків і 

позакласних заходів і впровадження передового 

педагогічного досвіду в навчальний процес. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к, 

викладачі 

Методист 



 

15 

Поновити методичні папки (поповнити зміст) з 

предметів теоретичного навчання та професій у 

відповідності до сучасних вимог. 

Протягом 

року 

Заступники 

директора з НВР, 

НР, голови м/к, 

викладачі, майстри 

в/н 

методист 

16 Вивчити  та впровадити  передовий педагогічний  

досвід серед викладачів і майстрів виробничого 

навчання. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НР, 

голови м/к 

17 Провести  огляд-конкурс методичних розробок та 

дидактичних матеріалів. 

Протягом 

року 

Заступники 

директора з НВР, , 

НР, голови м/к, 

викладачі, майстри 

в/н 

18. Організувати і провести науково - практичну 

конференцію на тему: ‖ Використання інновацій 

в педагогічній практиці‖. 

Грудень, 

січень 

Методист 

Голови м/к 

19. Організувати і провести педчитання на тему: 

«Якість освіти - думка викладача» 

лютий Заст.. директора з 

НР, методист 

20. 
Організувати і провести семінар  

‖Комп‘ютер на уроці виробничого навчання ‖ 

Квітень, 

2015р. 

Заст. директора з 

НВР, 

методист 

21. Контролювати   виконання   нових  навчальних   

планів  і програм за стандартами, планів  робіт  

методкомісій ,  предметних  гуртків 

Протягом 

року 

Заступники. 

директора, 

Методист, голови 

м/к 

 

Номенклатура  методичного кабінету 

08-01 

Положення про методичну роботу в 

професійно-технічному  навчальному закладі, 

затв. наказом Міносвіти України від 

12.12.2000 р. № 582. Копія 

До заміни 

новим, 

ст. 18 

 

08-02 
Перспективний план роботи навчального 

закладу на рік. Копія 

5 років, 

ст. 153 
 

08-03 

План методичної роботи навчального закладу  

на 2014-2015  н/рік (відповідний розділ 

річного плану навчального закладу) та звіт 

про його виконання 

5 років, 

ст. 153 
 

08-04 

План роботи методичного кабінету на 2012-

2013 н/рік  (витяг з розділу: ―Методична 

робота і підвищення кваліфікації‖ плану 

роботи навчального закладу на рік) та звіт 

про його виконання 

5 років, 

ст.153 
 

08-05 

Документи про оснащення (паспорт) 

методичного кабінету (перелік експонатів, 

методичних та  нормативно-методичних  

документів) 

3 роки, 

ст.632 
 

08-06 
Списки рекомендованих підручників, мето-

дичних і навчальних посібників 

3 роки, 

ст.632 
 

08-07 
Протоколи засідань предметних і циклових 

методичних комісій. Копії 

Доки не мине 

потреба, ст.594 
 

08-08 

Паспорти комплексного методичного забез-

печення викладання окремих навчальних 

дисциплін та виробничого навчання. Копії 

Доки не мине 

потреба, ст.595 
 



 

08-09 
Документи з атестації робочих місць 

(викладачів, майстрів в/н, учнів). Копії 

Доки не мине 

потреба, ст.595 
 

08-10 Листування з питань методичної роботи 3 роки, ст.600  

08-11 Номенклатура справ методичного кабінету 3 роки, ст. 89  

08-12 Додатково заведені справи:   

 

ІІІ. Організаційно-методична робота з методичними комісіями. 

 В ліцеї працює 5 методичних комісій. На засіданнях методичних комісій 

розглядаються нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного 

процесу , актуальні проблеми, методики викладання різних дисциплін. Крім того, члени 

методичних комісій знайомляться з методикою вивчення складних тем навчальних програм, 

розглядаються матеріали моніторингу навчально-виховного процесу, рівень і якість 

підготовки учнів, обмінюються досвідом, проводять огляди навчально-методичної 

літератури, педагогічної преси. Кожна методична комісія працює над проблемою, пов'язаною 

з основною проблемою, над якою працює весь педагогічний колектив. З цією метою 

складалися плани  роботи методичних комісій, які відповідно затверджувалися. Вся 

документація про роботу методичних комісій (плани роботи, протоколи засідань, доповіді, 

плани тижнів, конспекти відкритих уроків) систематизована і зберігається у методичному 

кабінеті.  

План роботи 

 методичної комісії викладачів 

природничо-математичної підготовки 

на 2014-2015 н. р. 

Голова методичної комісії:  В.В. Дьолог 

Всього членів методичної комісії: 10 

Проблема над якою працює комісія: «Розвиток творчих здібностей, пізнавальної 

активності учнів шляхом впровадження інноваційних методів навчання».  

№ 

з/п 
Тема Відповідальний Примітка 

Серпень 

1 Аналіз роботи методичної комісії викладачів 

природничо-математичної підготовки за 2013-

2014 навчальний рік. 

Дьолог В.В. Інформація 

2 Обговорення і затвердження плану методичної 

комісії на 2014-2015 навчальний рік. 

Дьолог В.В. 

Члени МК 
Обговорення  

3 Розгляд рекомендацій Міністерства Освіти і 

Науки України про викладання предметів 

природничо-математичного циклу в 2014-2015 

навчальному році. 

Гулович Н.Г. Інформація 

4 Розгляд і внесення корективів до навчальних 

програм, затвердження календарно-тематичних 

планів, планів предметних гуртків та кабінетів 

на 2014-2015 н. р. 

Члени МК Обговорення 

Вересень 

1 Про критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів з предметів природничо-математичної 

підготовки. 

Гулович Н.Г. Інформація 

2 Затвердження графіків проведення відкритих 

уроків та взаємовідвідування уроків. 

Затвердження графіка проведення предметних 

тижнів. 

Члени МК Обговорення 

3 Конструювання уроку математики на основі 

особистісно-диференційованого підходу  
Дьолог В.В. 

Доповідь, 

обговорення 

Жовтень 



 

1 Моніторингові дослідження рівня навченості 

учнів І курсу з фізики, хімії, математики за 

базову середню школу. Затвердження заходів 

щодо ліквідації прогалин в навчальних 

досягненнях учнів за базову середню школу. 

Дьолог В.В. 

Члени МК 

Інформація 

Обговорення  

2 Аналіз проведення І етапу (ліцейних) та 

підготовка до участі в II етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із предметів природничо-

математичного циклу. 

Члени МК Обговорення 

3 Правові засади цивільного захисту 
Добоній Ю.Ю. 

Доповідь 

Обговорення 

4 Відкритий урок з інформатики Штиглинець М.Г. Обговорення 

Листопад 

1 Інформаційно-комунікативні технології у 

навчальному процесі 
Члени МК Круглий стіл 

2. Розвиток творчої активності на уроках з курсу 

технологій – шлях до формування 

конкурентоспроможних успішних фахівців. 

Пліхта А.А. 
Доповідь 

Обговорення 

 3. Відкритий урок з біології Фотул С.В. Обговорення 

4.  Відкритий урок з географії Іванюк І.П. Обговорення 

Грудень 

1 Аналіз участі учнів у II етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з природничо-математичних 

дисциплін. 

Члени МК Інформація 

2 Урок інформатики в системі розвивального 

навчання 
Штиглинець М.Г. 

Доповідь 

Обговорення 

3 Відкритий урок з хімії Філак І.О. Обговорення 

4 Відкритий урок з фізичного виховання Жига Е. Обговорення 

Січень 

1 Підсумки навчальних досягнень учнів 

природничо-математичної підготовки за І 

семестр та завдання на ІІ семестр.  

Дьолог В.В. 

Члени МК 

Інформація, 

обговорення 

2 Заходи щодо покращення навчальних досягнень 

учнів. 
Члени МК Обговорення 

Лютий 

1 Розвиток комунікативних компетентностей 

учнів  
Члени МК Педчитання 

2 Стан підготовки викладачів до чергової 

атестації. 

Члени МК 

Гулович Н.Г. 

Творчі звіти 

Обговорення 

3 Роль спортивних видовищ у заохоченні учнів до 

занять фізичною культурою і спортом 
Мелеш Г.А. 

Доповідь 

Обговорення 

4 Інноваційний підхід до розвитку креативних 

здібностей учнів на уроках біології 
Фотул С.В. 

Доповідь 

Обговорення 

Березень 

1 Результати перевірки учнівських зошитів Дьолог В.В. Інформація 

2 Критичне мислення як засіб модернізації 

навчання на уроках географії та в позакласній 

діяльності. 

Іванюк І.П. 
Доповідь 

Обговорення 

3 Застосування інтерактивних і нетрадиційних 

методів навчання на уроках хімії. 
Філак І.О.  

Доповідь 

Обговорення 

4 Відкритий урок з технології Пліхта С.В. Обговорення 

5 Відкритий урок з математики Дьолог В.В. Обговорення 

Квітень 

1 Про результати ДПА з предметів природничо- Дьолог В.В. Інформація 



 

математичного циклу на ІІІ році навчання. 

2 Домашнє завдання з фізичного виховання як 

програма самовідновлення здоров′я 
Жига Е. 

Доповідь 

Обговорення 

3  Відкритий урок з фізики 
Лакатош В.М. 

 

Обговорення 

4 Відкритий урок з Захисту Вітчизни Добоній Ю.Ю. Обговорення 

Травень 

1. Стан позакласної роботи Дьолог В.В. Інформація 

2 Відкритий урок з фізичного виховання Мелеш Г.А. Обговорення 

3 Проблемне навчання на уроках фізики 
Лакатош В.М. 

Доповідь, 

обговорення 

4 

 

Акмеологічні підходи до реалізації виховної 

мети на уроках математики 
Дьолог В.В. 

Доповідь, 

обговорення 

Червень 

1 Аналіз результатів навчальних досягнень учнів з 

предметів природничо-математичної підготовки 

за 2014-2015 н. р. 

Дьолог В.В. 
Інформація 

Обговорення 

2 Підсумки роботи методкомісії за рік. 
Члени МК 

Інформація 

Обговорення 

Індивідуальні науково-методичні теми членів методичної комісії: 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 

викладача 

Предмет Науково-методична проблема, над якою 

працює викладач 

1 Дьолог В.В. Математика Впровадження інноваційних технологій 

навчання на уроках математики як засіб 

активізації пізнавальної діяльності учнів 

2 Лакатош В.М. Фізика, 

астрономія 

Підвищення інтересу учнів до вивчення 

фізики шляхом створення проблемних 

ситуацій на уроках. 

3 Філак І.О. Хімія Активізація пізнавальної діяльності  учнів 

на уроках хімії, впровадження інноваційних 

методів навчання 

4 Штиглинець М.Г. Інформатика Впровадження та застосування 

інноваційних технологій у вивченні 

інформатики.  

5 Фотул С.В. Біологія, екологія Інтерактивні методи навчання на уроках 

біології 

6 Іванюк І.П. Географія Шляхи покращення екологічного навчання 

та виховання підростаючого покоління 

7 Пліхта А.А. Технології Розвиток творчих здібностей, самостійної 

активності шляхом використання 

інноваційних (інтерактивних)  методів на 

уроках з курсу технології. 

8 Добоній Ю.Ю. Захист Вітчизни Використання технічних 

засобів навчання на уроках з предмету 

Захист Вітчизни 

9 Губаній Т.А. Основи медико-

санітарної 

підготовки 

Методи формування в учнів  позитивної 

мотивації здорового способу життя та 

вміння адекватно поводитися у 

різноманітному соціальному, природному 

та техногенному середовищі. 

10 Мелеш Г.А. Фізична культура Виховання в учнів стійкого інтересу до 

занять фізичною культурою,  потреби у 

дотриманні здорового способу життя. 

 



 

Методична комісія природничо-математичної підготовки 

У сучасних умовах модернізації національної освіти значну роль відіграє система 

методичної роботи, головною метою якої є надання реальної дієвої допомоги вчителеві в 

розвитку професійної майстерності та активізації творчого потенціалу. Науково-методична 

робота — цілісна система взаємопов‘язаних дій та заходів, що базуються на досягненнях 

сучасної психолого-педагогічної науки, передового досвіду, конкретного аналізу навчально-

виховного процесу та рівня професійної компетентності педагогічних кадрів; спрямована на 

всебічне поглиблення професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 

творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, на 

вдосконалення і якісне поліпшення навчально-виховного процесу.  

До складу методичної комісії викладачів природничо-математичної підготовки 

Свалявського професійного будівельного ліцею входять викладачі: Дьолог В.В., Лакатош 

В.М., Філак І.О., Штиглинець М.Г., Фотул С.В., Іванюк І.П., Пліхта А.А., Добоній Ю.Ю., 

Губаній Т.А., Мелеш Г.А. 

Методична комісія протягом 2014-2015 навчального року працювала над 

проблемою: «Розвиток творчих здібностей, пізнавальної активності учнів шляхом 

впровадження інноваційних методів навчання». Протягом року проведено 11 засідань 

методичної комісії. Розглядались питання навчально-методичного характеру, огляд новин 

педагогічної і методичної літератури, творчі звіти викладачів. Індивідуальна науково-

методична робота — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна робота 

педагогів щодо вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для 

практичної діяльності. Науково-методична тема (проблема) — питання чи комплекс питань, 

які об‘єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу, розв‘язання яких 

передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною 

науково- методичною темою (проблемою), викладач поглиблено і цілеспрямовано аналізує 

всі джерела науково-методичної інформації, особливо одержаної в ході курсової підготовки, 

участі в роботі семінарів, під час консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної 

літератури з проблеми, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. При цьому 

вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається 

прийомів науково-дослідної діяльності тощо. В рамках методичної комісії викладачів 

природничо-математичної підготовки в 2014-2015 н. р. було проведено круглий стіл 

«Інформаційно-комунікативні технології у навчальному процесі», педагогічне читання 

«Розвиток комунікативних компетентності учнів» 

Також членами МК підготовлено доповіді: «Конструювання уроку математики на 

основі особистісно-диференційованого підходу» (Дьолог В.В.), «Правові засади цивільного 

захисту» ( Добоній Ю.Ю.), «Розвиток творчої активності на уроках з курсу технологій – 

шлях до формування конкурентоспроможних успішних фахівців» (Пліхта А.А.), «Урок 

інформатики в системі розвивального навчання» (Штиглинець М.Г.), «Роль спортивних 

видовищ у заохоченні учнів до занять фізичною культурою і спортом» (Мелеш Г.А.), 

«Інноваційний підхід до розвитку креативних здібностей учнів на уроках біології», (Фотул 

С.В.), «Критичне мислення як засіб модернізації навчання на уроках географії та в 

позакласній діяльності» (Іванюк І.П.), «Застосування інтерактивних і нетрадиційних методів 

навчання на уроках хімії» (Філак І.О.), «Проблемне навчання на уроках фізики»  (Лакатош 

В.М.),  «Акмеологічні підходи до реалізації виховної мети на уроках математики» (Дьолог 

В.В.)  

Участь в обласних секціях 

4 грудня викладач  інформатики Штиглинець М.Г. 

брала участь у засіданні  обласної методичної секції 

викладачів інформатики ПТНЗ. Тема засідання: „Особистісно-

орієнтований підхід до навчання учнів на уроках 

інформатики‖. 

Секція відбулася  на базі ДПТНЗ „Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М.  Данканича‖. В ході 

роботи зібрання педагоги обмінювалися досвідом своєї 

роботи.  Викладачі також обговорили розробки власних і 



 

використання наявних ППЗ, створення електронних бібліотек, переваги та недоліки 

проведення комп‘ютерного тестування учнів тощо. У рамках засідання секції проведено 

анкетування „Моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення предмета „Інформатика‖, що дало можливість проаналізувати стан 

комплексно-методичного забезпечення. На завершення секції методист НМЦ ПТО Вайда 

С.В. проаналізувала результати професійної діяльності викладачів (навчальної, методичної, 

позаурочної) з предмета „Інформатика‖ за 2011-2014 роки та обговорила з присутніми 

пропозиції щодо планування роботи у наступному 2015 році. 

Викладач фізичного виховання Свалявського 

професійного будівельного ліцею, Жига Едуард 

Мирославович, взяв участь у обласному засіданні 

методичної ради викладачів фізичного виховання ПТНЗ 

та ліцеїв, що відбулося у Професійному аграрному ліцеї 

с. Білки 4 лютого 2015 року. 

В рамках 

засідання учасники 

відвідали відкритий урок 

фізичного виховання, ознайомилися з навчально-методичною 

документацією та роботою викладачів фізичного виховання, 

отримали організаційну та практичну допомогу у проведенні 

занять з фізичного виховання. 

18 березня викладач Фотул С.В. брала участь у 

засіданні творчої групи викладачів біології, які обговорювали питання розробки збірника 

інструкцій до виконання лабораторних та практичних робіт із біології.  

Під час засідання присутні обмінялися своїм досвідом роботи з організації та 

проведення практичних та лабораторних робіт, обговорили 

методи виконання, методику їх проведення. Викладачі 

розробили форми інструкційних карток до виконання 

лабораторних і практичних робіт, спланували роботу з 

формування завдань. Особлива увага зверталася на 

дотримання учнями правил безпеки життєдіяльності в 

кабінетах (лабораторіях) біології, підбір завдань 

професійного спрямування, диференційований підхід при 

формуванні завдань. Викладачі також визначили теми, 

терміни розробки та подання матеріалів у навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти для узагальнення. Розроблені матеріали 

ввійдуть до „Збірника інструкцій до виконання лабораторних та практичних робіт із 

біології‖. 

21 квітня викладач фізики Лакатош В.М. взяв участь у засіданні методичної секції 

викладачів фізики на тему: „Підвищення якості та результативності сучасного уроку фізики 

у ПТНЗ‖. Учасники вебінару переглянули відеофрагменти уроку фізики на тему: „Магнітне 

поле‖, який проводила Принц-Цимбаліста М.В., викладач фізики Тячівського ПЛ. Викладачі 

фізики ПТНЗ області віртуально побували на уроці-екскурсії, під час якого процес навчання 

реалізовувався не в умовах кабінету, а на виробничому об‘єкті. Спілкуючись у чаті, вони 

відмітили, що така форма організації навчання в умовах виробництва допомагає значно 

глибше і повніше вивчити різноманітність фізичних явищ, спостерігати за об‘єктами і 

явищами природи та очевидними взаємозв‘язками і залежностями між ними.  

Відкриті уроки 

Відкритий урок у навчальному закладі — методичний захід, на якому відбувається 

демонстрування кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних 

питань методики. Без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо здійснити поширення 

і впровадження передового педагогічного досвіду. На початку 2014-2015 н. р. було 

сплановано роботу МК викладачів природничо-математичної підготовки , де передбачено 

орієнтацію на інноваційні технології, інтерактивні методи підготовки та проведення уроків 



 

та позакласних заходів. Успішній роботі за цим напрямком сприяли відкриті уроки, які 

проводилися  викладачами   методичної комісії в межах комплексу: 

24 жовтня 2014 року викладач інформатики, Штиглинець М.Г,. провела відкритий 

урок на тему: «Основні етапи роботи з базами даних». 

Мета проведення  уроку: формування теоретичних знань 

про роботу з базами даних, розвиток інтересу в учнів до 

пізнавання і використання 

систем управління базами 

даних, виховання 

інформаційної культури 

під час роботи з базами  

даних. В ході проведення 

уроку було застосована 

робота в групах. За результатами роботи груп 

присутні могли спостерігати за допомогою 

мультимедійного проектора.  Урок пройшов на 

достатньому методичному рівні, мети уроку було досягнуто.  

5 грудня 2014 року в ліцеї проведено відкритий урок 

з біології  на тему: "Методи генетичних досліджень. 

Спадкові захворювання" . Урок проведено у формі уроку-

самоврядування. При підготовці до уроку учні опрацювали 

великий об‘єм інформації на запропоновані викладачем 

теми: «Спадкові аномалії 

кінцівок», «Грегор 

Мендель. Генетика 

людини», «Клонування 

тварин. Клонування 

людини», «Хромосомні мутації» тощо. Опрацьований 

матеріал було оформлено у вигляді презентацій, рефератів, 

відеороликів. Урок було проведено цікаво, учні активно 

брали участь в обговоренні питань, при підведенні 

підсумків розв‘язували кросворд.              

Викладач Іванюк І.П. провів відкритий урок з географії на тему «Японія. Історико-

культурні особливості. Економіко-географічна характеристика». Мета уроку, що полягала у 

формуванні в учнів уявлення про особливості ЕГП та населення Японії, темпи розвитку та 

причини «японського дива»; місце і роль країни у світі, в цілому досягнута. Викладач 

поєднав різні форми роботи, а саме: фронтальна, групова, лекція, елементи гри, використав 

ІКТ. При підготовці та під час уроку учні розвивали вміння працювати з різними джерелами 

інформації та презентувати опрацьоване.   

18 грудня 2014 р. викладачем  хімії  Філак І.О. та 

майстром Дарчі О.І. у групі №21 було проведено відкритий 

бінарний урок з хімії та виробничого навчання, на тему "Кисневе 

різання сталі". Учні ознайомилися із технікою вирізування 

заготовок із стального прокату. Викладач Філак І.О. розповів про 

хімічні процеси, 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. Викладач пояснив цікавий матеріал для 

практичного застосування, що розвиває в учнів інтерес до вивчення 

хімії. 

19 березня 2015 р. згідно плану методичної комісії викладач 

математики Дьолог В.В. провела відкритий урок на тему: "Декартові 

координати і вектори у просторі", на якому узагальнили та  

систематизували матеріал з даної теми, розглянули типові задачі. 

Урок проводився  з мультимедійною підтримкою. Використано різні 

форми і методи роботи: фронтальна, групова, індивідуальна. Учні 

відповідали на теоретичні запитання, розв‘язували  тестові завдання, 

задачі, кросворд. Урок проведено на високому методичному рівні.     

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. Такі види уроків сприяють  розвитку творчих 

та розумових здібностей,  заохочують учнів до 

навчання, виховують повагу до праці, розвивають 

культуру навчального процесу, сумлінність, 

впевненість, конкурентоспроможність, 

тим самим підвищують якість знань.  

5 травня 2015 року викладач Добоній Ю.Ю. у 

групі №7 провів відкритий урок з предмету Захист 

Вітчизни. Тема уроку "Основи стрільби". Мета 

проведення уроку: розказати про постріл і його періоди, початкову швидкість кулі, її вплив 

на стрільбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 червня 2015 року викладачем Лакатош В.М. проведено відкритий урок з фізики на 

тему «Шкала електромагнітних хвиль».  Метою даного уроку було ознайомлення учнів з 

видами електромагнітних випромінювань, їх фізичними властивостями, методами одержання 

та реєстрації, застосування в різноманітних галузях. Викладач використав різні види 

наочного матеріалу (таблиці, мультимедійні презентації). Цікавим був підготований учнями 

реферат про українського фізика Івана Пулюя, першовідкривача випромінювання, яке 



 

отримало назву рентгенівського. Працями вченого скористався Вільгельм Рентген, котрому 

Пулюй особисто їх презентував. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5  квітня 2015 року  у ліцеї  розпочався тиждень фізичної культури та цивільної 

оборони. У рамках тижня проведено змагання з мініфутболу 

між учнями І-ІІІ курсів та 

змагання з настільного тенісу. 

За резельтатами змагань І-ше 

місце з мініфутболу зайняли 

учні ІІІ- го року навчання, ІІ 

місце - учні другого року 

навчання, а першокурсники посіли ІІІ місце. 

З настільного тенісу перемогу здобула учениця 

Улеганець Мирослава 

16 квітня в рамках тижня  фізичної культури та цивільної оборони  в ліцеї  пройшли 

навчання з цивільної оборони. В ході проведення навчань учні ліцею відпрацьовували 

елементи евакуації на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій, одягання протигаза, 

захисного костюму. 

19 травня в рамках тижня математики та інформатики викладачем Дьолог В.В. було 

проведено усний журнал «Українські жінки-математики». Метою даного заходу є 

ознайомлення учнів з біографічними відомостями з життя українських жінок-математиків, їх 

внеском в розвиток науки, сприяння виникненню інтересу до математики та її історії, 

підвищенню патріотизму. 

Учні розповіли про життя та досягнення таких видатних жінок як Ніна Опанасівна 

Вірченко,   Галина Павлівна Матвієвська,  Галина Миколаївна Сита,  Зінаїда Іванівна 

Слєпкань,  Катерина Логвинівна Ющенко, Клавдія Яківна Латишева, Олена Степанівна 

Дубинчук, Ольга Арсенівна Олійник, Софія Олександрівна Яновська. 

  
 

22  травня в рамках тижня математики та інформатики  викладачем Штиглинець 

М.Г. проведено позакласний захід «Турнір знавців інформатики», який складався з конкурсів 

«Зайвий термін», «Влучний стрілець»,  «Заміни одну букву», «Фольклорний серпантин», 

«Ребуси» тощо. 



 

Метою даного заходу є підвищення рівня знань учнів 

з інформатики; розвиток їх творчих й інтелектуальних 

здібностей, інтересу до вивчення інформатики, самостійності 

та наполегливості, виховання вміння працювати у команді, 

почуття відповідальності та взаємоповаги. 

 

  

Викладачі природничо-математичних дисциплін 

проводили велику роботу по підготовці обдарованих учнів 

нашого ліцею у II етапі Всеукраїнських олімпіад з природничо-математичних дисциплін. Так 

в районних олімпіадах призерами стали такі учні: 

ІІ місце – Поринець Мар‘яна     (Математика, 11 кл)    

ІІІ місце  – Фечка Євгенія (Астрономія,   10 кл)          

II місце  – Черней Наталія  ( Інформатика, 10 кл)   

ІІІ місце  – Поринець Мар‘яна     (Екологія, 11 кл)  

 

 

Результати ДПА з математики на ІІІ році навчання 

 
 

  

5,31% 

75,22% 

16,81% 

2,66% 

початковий рівень середній рівень достатній рівень високий рівень 



 

План роботи методичної комісії 

викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних, ОКН». 

Всього членів методичної комісії: 9 

Методична проблема над якою працює комісія: «Інтерактивні форми і методи 

навчання учнів інтегрованої професії «Обліковець, ОКН» 

Серпень - Вересень 

1 

Основні завдання методичної комісії в новому 

навчальному році, ознайомлення з новими 

нормативними документами.  

Обговорення плану роботи методичної комісії на 

2014-2015 навчальний рік. 

Серпень Голова м. к 

2 

Розглянути,  обговорити  і затвердити  робочу 

навчально-програмну документацію,  її аналіз,  

внести   коректив,  у навчальні програми; 

оновлення змісту навчання і виховання, 

забезпечення  взаємозв'язку загальноосвітньої   і  

професійної підготовки учнів. 

Серпень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

3 

Обговорити  підготовлення методичних 

матеріалів, відкритих уроків та позаурочних 

заходів згідно графіку. 

Вересень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

4 

Планування  проведення конкурсів,  олімпіад з 

предметів  та професій,  семінарів-практикумів, 

поза навчальних виховних заходів тощо. 

Вересень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

5 
Ознайомитися  з графіком проведення обласних 

семінарів, конкурсів 
Вересень 

Голова методичної 

комісії 

Жовтень 

1 Заслухати  і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Підвищення ефективності уроків виробничого 

навчання шляхом раціонального використання 

форм і методів навчання». 

Жовтень Туряниця Н.П. 

2 Відкритий    урок з виробничого навчання.    

Методична    мета    уроку: «Самостійна робота 

учнів, як невід‘ємна частина навчального 

процесу». 

Жовтень Партека Б.О. 

3 
Інформація про поновлення сайту ліцею та 

оновлення персональних сторінок викладачів та 

майстрів в/н. 

Жовтень 
Голова методичної 

комісії 

4 
Підготовка до участі в обласному конкурсі 

агітбригад «Моя професія – моя гордість».  
Жовтень Члени методкомісії 

5 Різне   

Листопад 

1 Розгляд та затвердження переліків навчальних 

робіт,    екзаменаційних   білетів,    завдань   для 

контрольних і перевірочних робіт у гр. № 25. 

Листопад 

Гулович Н.Г.,  

Туряниця Н.П.,  

Плоскіна Е.С. 



 

2 Відкритий урок. Методична мета уроку: 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках виробничого навчання» 

Листопад Плоскіна Е.С. 

3 

Заслухати      і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Інформаційні технології навчання в умовах 

інформатизації освіти». 

Листопад Курчак М.Д. 

4 
Провести внутріліцейну олімпіаду з предмету 

«Бухгалтерський облік» 
Листопад Гулович Н.Г. 

5 
Провести внутріліцейну олімпіаду  з предмету 

«Інформаційні технології» 
Листопад Курчак М.Д. 

6 

Взяти участь у семінарі педагогічних працівників 

із професій оператор комп‘ютерного набору, 

оператор комп‘ютерної верстки на тему 

«Використання робочих зошитів при проведенні 

теоретичних та лабораторно-практичних занять» 

Листопад ШтиглинецьМ.Г. 

Грудень 

1 Проведення    тижня    за    професією       "Моя 

професія - моя гордість". Грудень Викладачі, майстри в/н 

2 

Провести   конкурс   професійної   майстерності 

серед       учнів       по       професії       «Оператор 

комп‘ютерного набору ІІ категорії»   
Грудень Члени метод комісії 

3 Відкритий урок за спеціальністю оператор 

комп‘ютерного набору.    Методична    мета    

уроку: «Впровадження, та застосування 

інноваційних технологій у вивченні предмету». 

Грудень Штиглинець М.Г 

4 

 

Відкритий    урок з бухгалтерського обліку.    

Методична    мета    уроку: «Інтерактивні форми і 

методи навчання учнів інтегрованої професії». 
Грудень Гулович Н.Г. 

5 Відкритий    урок з предмету інформаційні 

системи та технології в обліку.    Методична    

мета    уроку: «Використання активних форм і 

методів навчання на уроці». 

Грудень Курчак М.Д. 

6 Провести внутріліцейну олімпіаду з «Галузевої 

економіки» Грудень Попович Н.В. 

7 Розгляд,  обговорення і затвердження робочої 

навчально-програмної документації,  її аналіз,  

внесення  коректив у семестрові плани. 

Розгляд та затвердження програми практики в 

групі № 25. Спеціальність ОКН І категорія. 

Грудень Члени метод комісії 

Січень 

1 Підсумки   роботи   методичної   комісії   за   І 

семестр.     Заходи     по     поліпшенню     якості 

викладання   предметів   теоретично-професійної 

підготовки та виробничого навчання. 

Січень 
Голова методичної 

комісії 

2 Діагностування   рівня    навчальних    досягнень 

учнів на кінець        І –го  півріччя        (виробниче 
Січень Викладачі, майстри в/н 



 

навчання, спецтехнологія, матеріалознавство). 

4 Уточнення      та      затвердження      поурочно-

тематичних планів на II семестр внесення змін та 

доповнень. 

Січень Члени метод комісії 

5 Психологічний тренінг Січень Психолог 

Лютий 

1 Навчально-виховний проект присвячений Дню 

безпечного Інтернету. 
Лютий Курчак М.Д. 

2 Заслухати      і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Комунікативна поведінка викладача» 
Лютий Партека Б.О. 

3 Підготовка до виставки технічної та художньої  

творчості (І етап) 
Лютий Члени методкомісії 

4 Проведення ДКА за спеціальністю Оператор 

комп‘ютерного набору І категорії в групі №25 Лютий 

Штиглинець М.Г., 

Туряниця Н.П.,  

Плоскіна Е.С. 

5 
Аналіз взаємовідвідування уроків Лютий Члени методкомісії 

Березень 

1 Відкритий виховний захід присвячений «8 

березня» 

Березень 
Штиглинець М.Г. 

2 

Відкритий урок з виробничого навчання. 

Методична мета: «Форми роботи з активізації 

творчих здібностей на уроці» 

Березень Курчак М.Д. 

3 Підготовка до виставки технічної та художньої  

творчості (ІІ етап) 
Березень Члени методкомісії 

4 Розробка переліку випускних пробник 

кваліфікаційних робіт. Затвердження  тем 

випускних кваліфікаційних робіт, практичних 

завдань в гр. №4 

Березень 

Гулович Н.Г., 

Курчак М.Д.,  

Партека Б.О. 

 Затвердження програм практики в групах №4, 22 

Березень 

Гулович Н.Г., 

Курчак М.Д.,  

Партека Б.О. 

Лендєл М.М. 

5 Круглий стіл «Творча співпраця майстрів в/н та 

викладачів  спецдисциплін у формуванні 

професійної майстерності учнів» 

Березень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методкомісії 

Квітень 

1 Відкритий    урок з виробничого навчання.    

Методична    мета    уроку: «Ефективні методи 

навчання та їх впровадження на уроках 

виробничого навчання» 

Квітень Туряниця Н.П. 

2 Відкритий урок з виробничого навчання. 

Методична мета: форми роботи з активізації 

творчих здібностей учнів 

  

Квітень Лендєл М.М. 

3. 

Аналіз взаємовідвідування уроків Квітень 

Голова методичної 

комісії,  

Викладачі, майстри в/н. 

4 Обговорення питань, які висвітлюють роботу з 

обдарованими   учнями   і   такими,   що   мають 

суттєві прогалини у знаннях. 

Квітень Члени метод комісії 

5 Підготовка до Дня відкритих дверей Квітень Члени метод комісії 



 

 Травень   

1 Звіт про проведену профорієнтаційну роботу з 

кожної закріпленої ділянки. 
Травень Члени методкомісії 

2 Розгляд та затвердження переліків навчальних 

робіт,   екзаменаційних   білетів,   ККЗ у гр. №22  
Травень 

Штиглинець М.Г., 

Лендєл М.М. 

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 

спец предметів 

5 Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Значення виробничої практики у навчально-

виробничому процесі» 

Травень Лендєл М.М. 

 Червень   

1 Проведення ДКА в групі № 22 по  спеціальності 

Оператор комп‘ютерного набору ІІ категорії 
Червень 

Штиглинець М.Г.,  

Лендєл М.М. 

2 
Проведення ДКА за спеціальністю Обліковець в 

групі №4 
Червень 

Гулович Н.Г 

Курчак М.Д. 

Партека Б.О. 

3 
Підготовка та проведення випускного вечора Червень 

Курчак М.Д. 

Партека Б.О. 

4 Обговорення  підсумків  роботи  методичної 

комісії за 2014-2015 навчальний рік 
Червень Голова  метод комісії 

 Обговорення      проекту      плану      роботи 

методичної комісії на наступний навчальний рік 

2015-2016 р. 

Червень Голова  метод комісії 

 

Заплановані завдання реалізовані в повному обсязі. 

Основним призначенням МК є удосконалення процесу навчання і виховання, 

підвищення якості уроків, впровадження інноваційних  форм і методів роботи.  

При проведенні засідань використовувалися різні методи і форми: круглі столи, 

семінари, бесіди. Також з членами МК психологом ліцею  було проведено  семінар-тренінг 

на тему: «Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі»  

 
 

Протягом року були проведені всі заплановані відкриті уроки з використанням 

інноваційних та інформаційно-

комунікаційних методів навчання. 

У жовтні  майстер в/н Партека 

Б.О. підготувала і провела відкритий урок 

виробничого навчання на тему «Облік 

нарахувань на фонд оплати праці». 

Методична мета: удосконалення, 

систематизація умінь і навичок учнів та 

застосування їх на практиці. 

У листопаді  Плоскіна Е.С. 

провела відкритий урок  виробничого навчання  з учнями групи  № 25 (професія Обліковець, 

ОКН). Тема уроку ―Макетування місцевої газети‖. Урок проведено у вигляді уроку- гри. 



 

 

    
У квітні 2015 року було проведено відкритий урок з виробничого навчання на тему  з 

учнями першого року навчання . Методична мета уроку: форми роботи з активізації творчих 

здібностей учнів.  Підготувала урок майстер в/н Лендєл М.М. 

 

 
Також цього місяця Туряниця Н.П. провела відкритий    урок з виробничого 

навчання.  Методична    мета    уроку: «Ефективні методи навчання та їх впровадження на 

уроках виробничого навчання»  

У грудні місяці згідно плану графіку відбулися олімпіади з предметів: 

Бухгалтерський облік, Інформаційні технології, Економіка підприємства. 

 

  

 

 

У грудні місяці 2014 року було заплановано проведення тижня з професії 

обліковець, ОКН, але у зв‘язку з проведенням Всеукраїнського тижня права та тижня 

іноземної мови було перенесено на березень 2015 року.  

Тиждень відбувся згідно запланованої  дати. В рамках тижня було проведено:  

-конкурс   професійної   майстерності серед     учнів   по професії «Оператор 

комп‘ютерного набору ІІ категорії» 

- викладач спеціальних дисциплін Штиглинець М.Г провела відкритий урок за 

спеціальністю оператор комп‘ютерного набору.    Методична    мета    уроку: 

«Впровадження, та застосування інноваційних технологій у вивченні предмету». 

  



 

 

   

- Викладач спеціальних дисциплін Гулович Н.Г. провела відкритий    урок з 

бухгалтерського обліку.    Методична    мета    уроку: «Інтерактивні форми і методи навчання 

учнів інтегрованої професії». 

 
 

 

  - Майстер в/н. Курчак М.Д. підготувала і провела відкритий урок з виробничого 

навчання на тему «Облік готової продукції». Методична мета: «Форми роботи з активізації 

творчих здібностей на уроці » Урок було проведено у вигляді веб-квесту. 

  

 

 

Протягом звітного періоду педагогічними працівниками було 

підготовлено та обговорено доповіді: 

 «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання 

шляхом раціонального використання форм і методів навчання». Майстер 

в/н Туряниця Н.П. 

  «Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації 

освіти». Майстер в/н Курчак М.Д. 

 «Комунікативна поведінка викладача» Майстер в/н Партека 

Б.О.  

 «Криза моралі сучасної молоді» Майстер в/н Лендєл М.М. 

Майстри виробничого навчання та викладачі спецтехнології приймали 

активну участь  у обласних секціях, метод засіданнях та вебінарах. Так, 

майстер в/н Курчак М.Д. у листопаді 2014.р.  виступила на обласній секції з 

доповіддю «Використання електронних уроків при проведенні виробничого 

навчання», де поділилася досвідом, щодо використанні електронного уроку 

при проведенні уроків виробничого навчання.  



 

Майстер в/н Партека Б.О. прийняла участь у 

засіданні обласної методичної секції педагогічних 

працівників із професій: обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, касир (в банку), касир (на 

підприємстві, в організації, установі) на тему: 

«Використання інформаційних, тренінгових та проектних 

технологій при викладанні навчальних предметів 

економічного напрямку».  

 

 

 

Члени МК Курчак М.Д., Партека Б.О.та Герко 

М.В. підготовили та оформили матеріали для обласного 

огляді-конкурсі на кращий профорієнтаційний 

відеоматеріал «Моя професія – моя гордість». Створені 

відео ролики були відмічений  грамотами  та дипломом 

департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації  

 

 

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 

 

 

  



 

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. 

  
 

  



 

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.  

   

 

  



 

План роботи методичної комісії 

викладачів суспільно-гуманітарної підготовки 

Голова методичної комісії: В.Г. Груша 

Всього членів методичної комісії : 13 

Методична проблема над якою працює комісія: «Впровадження інноваційних 

технологій при підготовці і проведенні уроків суспільно-гуманітарної підготовки» у 2014-

2015 навчальному році.  

 

Серпень-вересень. 

 Тема: Підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх  реалізація. 

1.Підведення підсумків роботи за минулий навчальний рік. Обговорення та 

затвердження  плану роботи МК на 2014-2015 н.р.      

                   (Білас Ю.В. ,Груша В.Г. викладачі) 

2.Ознайомлення з інструктивно - методичними рекомендаціями щодо вивчення 

гуманітарних дисциплін. План  роботи в міжатестаційний період. 

                                                                       (Гулович Н.Г., методист) 

 3.Актуальний інструктаж. 

Рекомендації щодо вивчення курсів «Українська мова і література», «Світова 

література»,        «Історія України», «Всесвітня історія», «Іноземні мови» на І-ІІІ курсах 

ліцею.   

(Гулович Н.Г., викладачі 

4.Підготовка та проведення  Дня Знань.  ( Іванова Н.О., Гулович Н.Г.)        

5.Єдиний мовний режим у роботі вчителів. Розгляд та обговорення навчально- 

програмної документації (тематичних планів, планів гурткової роботи, планів кабінетів) на 

новий 2014-2015н.р.,а також внесення та доповнення змін, затвердження.  

                                                                 (  Гулович Н.Г., методист, Груша В.Г.) 

6.Обговорення та затвердження текстів перевірочних контрольних робіт на І курсі. 

                                                                                                         (Викладачі) 

7.Проведення та перевірка перевірочних контрольних робіт на І курсі.                     

                                                                                                         (Викладачі) 

                                                                                                          

 8.Відкрита виховна година до дня  Миру. 

                                                                                             (Добоній Ю.Ю.)                                        

Жовтень 

ІІ засідання 

Тема. Шляхи підвищення ефективності уроків 

1.Підготовка до ліцейних олімпіад з предметів гуманітарної підготовки та участь у 

конкурсі ім. 

 П. Яцика.                                                              (Викладачі) 

2.Аналіз перевірочних контрольних робіт на І курсі.  

 (Викладачі) 

3.Зустріч з представниками соціальних служб та правоохоронних органів: «Вечір 

запитань і відповідей». 

(Герко М.В.) 

4.Затвердження заходів по ліквідації прогалин у знаннях учнів .                                                                                                      

(Гулович Н.Г., Груша В.Г.) 

5.Урочистий концерт до Дня людей похилого віку.                                                            

                                                                                                       (Добоній Ю.Ю.) 

6.Святковий концерт «Вшануємо працю вчителя» 

(Ковтун Л.І., Іванова Н.О.) 

Листопад 

ІІІ засідання 

Тема. Шляхи підвищення ефективності уроків 

1.Проведення олімпіад з предметів гуманітарної підготовки у ліцею, участь у 

районних олімпіадах та конкурсі ім. .П. Яцика.                               (Викладачі) 



 

2.Підготовка та проведення Тижня Писемності.  

(Груша В.Г., Попович І.В. Іванова Н.О. Кікало Я.Д.) 

3.Виховний захід. Закриття Тижня Писемності.  З досвіду роботи.  Презентації  на 

тему:  «Патріотичне виховання на  уроках  та в позаурочний час.»  ( Груша В.Г.   Викладачі ).                                                                                                                                                                      

4.Круглий стіл «Вшанування пам‘яті загиблих у страшні роки голодомору 1932-

1933рр.» . Сучасна трагедія України-боротьба за волю та незалежність проти зазіхань Росії. 

(Ковтун Л.І., Добоній Ю.Ю., викладачі) 

5.Вивчення передового педагогічного досвіду. Тиждень педагогічної майстерності. 

Підготовка до атестації.  

(Гулович Н.Г., викладачі) 

6.Огляд новин методичної та педагогічної преси. 

 (Гулович Н.Г.) 

7.Доповідь «Патріотичне виховання учнів на уроках англійської мови» 

                                          (Макара Н.М.)  

8. Доповідь. «Інноваційні форми і методи роботи та виховний потенціал  уроків  

світової літератури як  складова підвищення якості знань учнів».  

                                                     « Презентація, з досвіду роботи Губаній Т. А.» 

9.Затвердження заходів по ліквідації прогалин у знаннях учнів .                                                                                                                       

                                                                                    (Гулович Н.Г., Груша В.Г.) 

 

Грудень 

ІV засідання 

Тема. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 

1.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.  

(Гулович Н. Г.) 

2. Підготовка та проведення олімпіад з правознавства.  

(Герко М.В.) 

3. Тиждень Правових знань. Відкритий урок з правознавства (Герко  М.В.)                               

4. Тиждень іноземних мов на тему : «Рідний край»  

 (Викладачі іноземних мов)  

5.Відкрите засідання гуртка «Freundschaft»                             (Дувалко О.О.) 

6.Підготовка до Нового року та Різдва Христового.                   (Викладачі)                                 

 

Січень. 

V засідання         

Тема. Патріотичне виховання на уроках та в позаурочний час є запорукою сильної 

держави.                                              

1.Порівняльний аналіз контрольних робіт і затвердження заходів по усуненню 

недоліків при написанні контрольних робіт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Білас Ю.В. ,Груша В.Г.) (Викладачі ) 

2. Тиждень історії.                                                                                              

             (  Ковтун Л.І., Добоній Ю.Ю.) 

3.День Злуки та Пам′яті  Крут. Вшанування Героїв Революції Гідності,  Героїв 

Небесної Сотні, Героїв АТО. 

   Відкритий урок                                     (Ковтун Л.І) 

  4. Доповідь на тему: « Микола Міхновський у суспільно-політичних процесах  

України».                                                        (Добоній Ю.Ю.) 

5. Огляд новин методичної та педагогічної літератури.  

                                                                                       Гулович Н.Г.,  викладачі) 

6. Вивчення передового педагогічного досвіду. Підготовка до атестації.   

                                                                  (Викладачі) 

  



 

Лютий 

VІ засідання 

Тема. Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів на уроках.  

                                                                                                          

1.Відкритий урок на тему: «Робота і професії»           (Макара Н.М.) 

2.Тиждень світової літератури. (Губаній Т.А.)                                                                                                

                                                                                

3.Відкрите заняття під девізом: «Моральні уроки світової  літератури»                                                                            

                                                                                               (Губаній Т.А.)   

4.Відкритий виховний захід на тему: «Шістдесятники. І. Драч, В. Симоненко, Л. 

Костенко.   ( Іванова Н.О.) 

5.Вивчення передового педагогічного  досвіду. Підготовка до атестації. 

                                                                                                 (Викладачі)   

Березень. VІІ заняття 

Тема. Учітесь , читайте…. 

  1.Шевченківські свята. Тиждень літератури.  

                                                                (Попович І.В., Груша В.Г., Іванова Н.О.) 

2.Доповідь. «Шевченко і сучасність»       Попович І.В. 

3.Відкритий урок .        Попович І.В. 

4.Семінар «Карпатська Україна. Історичні наслідки»   

                                                                                (Ковтун Л.І., Добоній Ю.Ю.) 

5.Реферат  на тему: «Інтерактивне навчання на уроках англійської мови»   

                                                                                                           (Макара Н.М.) 

6.Педагогічні читання «Педагогічна культура вчителя у сучасній освітології»  

                                                                                                                (Викладачі) 

Квітень 

VІІІ засідання 

Тема. Розвиток творчих здібностей, пізнавальної активності за допомогою 

інноваційних методів 

І. Тиждень Художньої культури                                             (Мателега С.М) 

2.Відкритий урок                                                                      (Мателега С.М) 

3.Піготовка директорських контрольних робіт.                      (Викладачі) 

4.Провести заходи з питань підготовки до державної підсумкової атестації з 

навчальних предметів. (Викладачі) 

5.Семінар-практикум «Важливість процесу адаптації в якісному навчанні дітей в 

ліцею» (Викладачі) 

Травень 

 ІX засідання 

Тема. Шануймо, вивчаймо рідну мову і культуру 

1.Доповідь на тему: «Патріотичне виховання на уроках української мови та 

літератури» 

                                                                                                         (Груша В.Г.) 

3.День Слов'янської писемності та пам'яті Т.Г.Шевченка. 

    Відкритий урок        (Груша В.Г.)                                                                                                        

4.Огляд методичної та педагогічної преси. 

                                                                                   ( Гулович Н.Г.  Викладачі) 

Червень 

  X  засідання 

Тема. Аналіз роботи за навчальний рік. Підведення підсумків. 

1.Методичний бюлетень «Використання комунікативного методу навчання на 

практиці» 

                                                                                      ( Гулович Н.Г., викладачі) 

 

2.Фестиваль-конкурс «Найкраща презентація 2014-2015 н.р.» 

                                                                                                              (Викладачі) 



 

3.Підведення підсумків роботи метод комісії за 2014-2015 н.р. 

                                                                             (Білас Ю.В., Груша В.Г.) 

4.Підготовка кабінетів та навчальних планів до нового навчального року. 

                                                                                                (Члени метод комісії) 

5.Підготовка до останнього дзвоника. 

                                                                                                                (Викладачі) 

 

Методична комісія суспільно-гуманітарної підготовки Свалявського професійного 

будівельного ліцею Закарпатської області працює над проблемою «Навчаючи виховуємо».  

Тема роботи: «Інноваційні технології при вивченні предметів суспільно- 

гуманітарної підготовки, які допомагають покращити знання учнів та виховувати  їх у дусі 

любові і відданості  до рідної землі». 

 Основним завданням для кожного педагога є виховання доброї, порядної, 

чесної людини, яка шанує батька і матусю свою, поважає інших, любить своє місто, село, 

Україну. Така людина буде також справжнім фахівцем, дбатиме за свою майбутню родину, 

державу. 

В народі кажуть, що життя – це не те, що ти прожив, а те, що ти зробив. Викладачі 

метод комісії добре це розуміють, тому й спрямовують всі свої творчі сили на виховання 

справжнього громадянина, прекрасного спеціаліста, від якого залежить доля і майбутнє 

країни. 

Суспільно-гуманітарна методкомісія є найбільшою у Свалявському професійному 

будівельному ліцею, вона нараховує 13 викладачів, які мають вищу освіту, пройшли курси 

перепідготовки,  з них два вчителі мають звання викладач–методист - це Груша В.Г. та 

Дувалко О.О, а Макара Н.М. , Губаній Т.А., Добоній Ю.Ю.,  - звання старшого викладача, а 

Герко М.В.- спеціаліст вищої  категорії. 

Методкомісія поповнилася молодими викладачами. Це Попович І.В., Іванова Н.О., 

Ковтун Л.І., Гуда В.Ю.,  Цімболинець К.В., Мателега С.М., Власик О.В. 

Старше покоління педагогів  допомагає молодим колегам доброю порадою, 

запрошує на відкриті заняття та звичайні уроки. Обов‘язково відзначаємо досягнення 

молодих вчителів. 

Методична комісія суспільно-гуманітарної підготовки працює за планом, де 

найважливішим є виконання кожним викладачем своєї робочої програми, але позакласна 

робота є продовженням важкої і повсякденної праці гуманітарія, адже вона відшліфовує 

знання, загострює увагу на найважливіших моментах життя людини, її формування, 

виховання найкращих рис справжнього патріота і професіонала. 

Велику увагу звертаємо на урочисті дати, свята України, вшанування видатних подій 

та  постатей величної історії України, акцентуючи увагу на перемогах, а не поразках у 

минулому. Вчимо аналізувати минуле, щоб теперішнє і майбутнє було кращим.  

Викладачі – гуманітарії кожного року планують і проводять предметні Тижні, 

запрошуючи до активної співпраці всіх учнів та працівників ліцею. 

 30 жовтня відбувся вебінар із викладачами світової літератури ПТНЗ області на 

тему: „Розвиток творчого та критичного мислення учнів як складова підвищення якості 

знань на уроках світової літератури‖.  

 



 

Починаємо із Тижня правових знань. Герко М.В. 

запрошує працівників міліції, суду, які проводять  бесіди, 

читають лекції. Готуються цікаві уроки-диспути, конференції 

та інші заходи на кожен день Тижня.  

У листопаді проводимо Тиждень Писемності, який 

обов‘язково відкривається урочистою лінійкою.  Одягнені учні 

у національний одяг, вони читають вірші про мову, Україну, 

розповідають про появу писемності та розвиток української 

мови.  Коридори ліцею прибрані красивими плакатами з висловами про мову. 

 
Кожна група готує газету, малюнки, вивчає вірші та пісні про мову. 

  
Це свято проводить Груша В.Г., викладач-методист, яка  кожного року знаходить 

щось нове, незвичайне, цікаве в цій темі, а тепер продовжує цю традицію Попович І.В. 

Також у березні філологи Тижнем літератури вшановують генія і пророка України Т.Г. 

Шевченка. На урочистій лінійці запрошують доторкнутися знову до життя  і творчості поета, 

а завершують Тиждень творчим звітом, святом-концертом. Розпочинала цю традицію Груша 

В.Г., а тепер – Попович І.В., Іванова Н.О. Викладачі іноземної мови проводять свій Тиждень  

у грудні, а також часто  об‘єднують свої зусилля із викладачем світової літератури.  

Урочиста лінійка починала Тиждень, де учні розповіли про 

значення іноземних мов та світової літератури у вихованні 

молоді. План роботи Тижня, плакати, газети також 

прикрашали коридори ліцею. Завершили Тиждень 

позакласним заходом. Це був літературний альманах, а 

також відкрите заняття про цікаву історію та традиції 

Закарпаття, розповідь про талановитих людей рідної землі. 

Особливе місце належить тижням історії, які проводять у 

січні, а також  у березні, відзначаючи величні дати життя 

України та Закарпаття. Їх організовують  викладачі Добоній Ю.Ю. та Ковтун Л.І. У квітні 

місяці проводить  Тиждень художньої культури Мателега С.М., завершуючи і підсумовуючи 

предметні Тижні викладачів-гуманітаріїв. 

 Тиждень світової літератури. 

16.03.2015 р. в ліцеї розпочався Тиждень світової літератури з тематичної виховної 

години «Світова література—вікно у світ», підготовленої викладачем Губаній Т.А. 

Тиждень тривав  з  16.03   по    20.03.  2015 року. 

16.03 - Відкриття тижня «Світова література-- це вікно у світ.» 

17.03 - Проведення уроків з використанням    мультимедійних   технологій 

18.03. - Відеопрезентація книги  Д. Орвелла  «Ферма тварин». Виставка  презентацій, 

рефератів. 



 

19.03 - Літературна вікторина. Поетичний альманах (виразне читання поезій - по 

групам). 

20.03 - Підсумки тижня.   Усний журнал «Моральні уроки світової літератури». 

 

 
В рамках Тижня  світової літератури викладачами Губаній Т.А. і Попович І.В.  

проводяться уроки з використанням мультимедійних  технологій. Такі уроки проведені, 

зокрема, 17.03.2015 р. у групах №25 та № 7 за творами М.Булгакова  «Майстер і Маргарита» 

і Д. Оруелла «Ферма тварин». 

 
Відео презентація книги Джорджа Оруелла «Звіроферма». 

У середу, 18  березня, у  Свалявському професійному будівельному ліцеї (в групах 

другого року навчання) в рамках Тижня світової літератури  відбулася відео презентація 

книги Джорджа Оруелла «Звіроферма». Твір Оруелла успішно демонструє, як механізм 

пропаганди і промивання мізків може працювати в тоталітарному режимі. «Звіроферма» 

актуальна і сьогодні, бо Оруелл доводить, що влада розбещує. Ще один висновок із книги 

Оруелла можна зробити: не можна людину насильно заганяти в «щасливе майбутнє». І 

тільки в духовній свободі—єдиний порятунок від засилля тоталітаризму. 

 
Завершення Тижня світової літератури  

20.03.2015 року відбулося завершення  Тижня  

світової літератури  демонстрацією презентації «Моральні 

уроки світової літератури» (у формі усного журналу). В 

рамках Тижня  викладачами світової літератури Губаній Т.А. 

і Попович І.В.  проводились поетичні читання, виставки 

кращих рефератів, презентацій, творчих робіт. Гортаючи 

сторінки усного журналу ,  учні разом з викладачем   Губаній 

Т.А.   говорили  про  моральні уроки, що  взяли для себе  з 

творів світової літератури.  Аналізуючи образи героїв того 

чи іншого твору,  особливу увагу звертали на ті моральні істини, носіями яких вони є. 

Залежить  тільки від нас!  



 

З метою організації патріотичного виховання учнівської молоді в умовах  ліцею 

методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін постійно проводить таку роботу, а 

саме: 

 бесіди «Моя рідна Україна», «Наша вітчизна – Україна», «Державна символіка 

Батьківщини», «Значення літератури у вихованні людини», урок-бесіда «Лицарські звичаї і 

традиції козаків Запорізької Січі», 

  уроки-роздуми «Геній Миколи Хвильового», «Значення творчості В.А. 

Симоненка», «Життя і творчість дочки Прометея», 

 заходи, які виховують любов до української мови та літератури – свято-

концерт «Мово моя солов‘їна», «Розвиток писемності у світі та Україні», «Наша дума, наша 

пісня…», «Твій зоряний час, Україно», «20-річчя незалежності України» 

 Шевченківські свята, які розкривають і підсумовують любов до рідної мови, 

історії, виховують почуття патріотизму 

 інтелектуальні вечорниці «Осінні мелодії Карпат», де вивчаються звичаї і 

традиції рідного краю, українські народні пісні, прислів´я, легенди 

 «Тиждень української мови» включає конкурс на кращу творчу роботу 

декламування віршів, висловів про мову 

 заходи по вихованню правосвідомості – вивчення Конституції України, 

зустрічі  з працівниками правоохоронних органів, дискусії: «Чи варто дотримуватись букви 

закону?», «Що значить бути патріотом?», захист рефератів з тем «Найважливіші функції 

Української держави», «Свобода та особиста недоторканість громадян»; 

  вивчення історії рідного краю і народу (історичне краєзнавство) – відвідування 

місць історичних подій, вивчення літератури, влаштування виставок, участь у роботі гуртків, 

оформлення музею народознавства, святкування Дня Конституції, Дня незалежності 

України; 

Позакласна робота є продовженням важкої і повсякденної праці гуманітарія, адже 

вона  доповнює знання, викликає зацікавлення  предметом, загострює увагу на 

найважливіших моментах життя людини, її формування, виховання найкращих рис 

справжнього патріота і професіонала.  

24.02.2015 р. проведено Урок Мужності в групі №11. Зустріч із воїном АТО, 

десантником, розвідником, кіборгом 80-ї десантної аеромобільної бригади Трубіним 

Романом Юрійовичем, який добровольцем пішов на війну ще в лютому місяці 2014 року. 

 

2014-2015рр. розробила та провела 

виховні години у гр.№11 на такі  теми: 

«Правда про  ІІ Світову війну», 

«Українські письменники-емігранти –

учасники подій Карпатської України 1938-

1939рр.», «Шануй і вивчай свої звичаї. 

Стрітення та Івана Купала – українські  Дні 

Закоханих, а не чуже свято Валентина» та ін. 

 Особливо важливою є робота  метод комісії у 2014-2015 роках, коли ми всі 

переживаємо агресію Росії. Іде неоголошена війна, але український народ дає відсіч ворогу, 

формуючи націю у цій боротьбі. 

  



 

IV. СИСТЕМА РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

  

 Керівний та педагогічний склад ліцею сформований згідно з штатним 

розписом. Навчально-виховний процес в ліцеї здійснюють 46  педагогічних працівники, з 

них 23 викладачі  та  23 майстрів виробничого навчання.   

 
 У 2015 році  атестувалося 5 педагогічних працівників  

Майстри виробничого навчання – 3 

Викладачі – 2 

1. Губаній Тетяна Андріївна – викладач світової літератури продовжено  на п‘ять 

років строк дії кваліфікаційної категорії, за результатами атестації визнано такими, що 

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «старший викладач» 

2. Присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  викладачу 

історії - Ковтун Людмилі Іванівні. 

3. Встановлено   11 тарифний розряд майстру виробничого навчання в групі  

електромонтажників -  Дрозд  Івану Івановичу. 

4. Встановлено  10 тарифний розряд майстру виробничого навчання  в групі 

електромонтажників - Похил Вікторії Володимирівні. 

5. Підтверджено  раніше встановлений 12 тарифний розряд майстру  виробничого 

навчання -  Цоліган Світлані Степанівні.  

   

 Курси підвищення кваліфікації в 2014-2015 навчальному році пройшли: 

 

№ з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Предмет або 

категорія слухачів 
Назва закладу 

1 Пліхта Антоніна 

Антонівна 

Викладач 

предмету  

«Технології» 

Вчителів трудового 

навчання  

(технології) та 

креслення 

ЗІППО 

2 Іванова Наталія 

Олександрівна 

Викладач 

української мови 

та літератури 

Вчителів української 

мови та літератури 

ЗІППО 

3 Ковтун Людмила 

Іванівна 

Викладач історії вчителів історії 

 

ЗІППО 

4 Мателега Світлана 

Михайлівна 

Практичний 

психолог 

Викладачів 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

НМЦ ПТО та ПК 

ІПП у 

Хмельницькій 

області 

5 Груша Валентина 

Григорівна  

Викладач 

української мови 

та літератури 

Вчителів української 

мови та літератури 

ЗІППО 

6 Добоній Юрій 

Юрійович 

Викладач історії Вчителів історії ЗІППО 

7 Губаній Тетяна 

Андріївна 

Викладач світової 

літератури 

Вчителів світової 

літератури 

ЗІППО 



 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

проходження стажування  майстрів виробничого навчання  у  Свалявському 

професійному будівельному ліцеї 

на  2014-2019  навчальні роки 

№ 

з/п 

Прізвище , 

ім’я по 

батькові 

Посада 

Навчальний  рік 

Рік 

попереднього 

стажування 

2
0
1
4
-1

5
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

1.  Маринець 

Ганна 

Василівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2012 

2.  Цоліган 

Світлана 

Степанівеа 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

3.  Козар Віктор 

Михайлович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2012 

4.  Цанько 

Володимир 

Ілліч 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2012 

5.  Дрозд Іван 

Іванович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

6.  Шрамко 

Світлана 

Вікторівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

7.  Похил Вікторія 

Вікторівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2012 

8.  Бобаль 

Михайло 

Михайлович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2012 

9.  Дарчі 

Олександр 

Іванович 

Майстер 

виробничого 

навчання  

          

2011 

10.  Курчак 

Маріанна 

Дмитрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

11.  Партека 

Беатриса 

Олександрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

12.  Плоскіна Еріка 

Степанівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

13.  Туряниця 

Наталія 

Павлівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 

14.  Улеганинець 

Маріанна 

Степанівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2013 

15.  Лендєл 

Мар‘яна 

Михайлівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

          

2011 



 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників Свалявського професійного 

будівельного ліцею 

на 2015- 2020 навчальний рік  

 

№ 

з/п 
П.І.Б Освіта Посада 

Пед 

стаж 

З якого 

року 

працює. 

на 

посаді 

Рік 

попередньої 

атестації 

 

(категорія) 

Пед. 

звання 

Рік 

та 

місяць. 

ост. курсова 

перепідготовка 

Перспективний план атестації 
Курси підвищення 

кваліфікації 

2
0
1
5

/ 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
6

/ 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
7

/ 

2
0
1
8
 

2
0
1
8

/ 

2
0
1
9
 

2
0
1
9

/ 

2
0
2
0
 

2
0
1
5

/ 

2
0
1
6
 

2
0
1
6

/ 

2
0
1
7
 

2
0
1
7

/ 

2
0
1
8
 

2
0
1
8

/ 

2
0
1
9
 

2
0
1
9

/ 

2
0
2
0
 

 

1. 

 

Гулович 

Михайло 

Ілліч 

Повна 

вища 

директор 

викладач 

історії 

47 
1988 

1974 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
07.12.2012 

13.02.2013 

           *    *   
 

    *       *     
 

2. 
Філак Ігор 

Олегович 

 

Повна 

вища 

заступник 

директора з 

НВР 

викладач 

хімії 

5 
2012 

2009 

Спец 2 

кат. 
 

2013 

2014 

         *   

     *       * 

 

3. 

Герко 

Марія 

Василівна 

Повна 

вища 

викладач 

проф.-

теоретичної. 

підготовки 

2002 

12 
2012 

2002 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

__ 
21.04.2012 

23.05.2014 

    *      *    

          * 

 

4. 

Білас 

Юлія 

Вадимівна 

Повна 

вища 

заступник 

директора з 

НР 

викладач 

креслення 

31 
2007 

1983 

2014 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Викладач 

методист 

 
16.11 2012 

26.06.2012 

          *   
 

     *     *   
 

5 

Гулович 

Наталія 

Георгіївна 

Повна 

вища 

методист 

викладач 

спец. 

дисциплін 

професії 

обліковець 

18 
2014 

2007 

2013 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 

_ 

 

2013 

 

   *        
 

    *       *  

 



 

6 

Бобаль 

Галина   

Іванівна 

Неповна 

вища 

 

старший 

майстер 
22 2007 

Майстер 

в/н 

2 кат. 

2006р. 

__ 
20.09.2011 

26.06.2012 
  *       *  *   

 

7 

Липчак 

Сергій 

Юрійович 

Повна 

вища 

викладач 

спец. 

дисциплін 

 

30 1984 

2011 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
2013   *         *  

 

8. 

Попович 

Наталія 

Василівна 

Повна 

вища 

Викладач 

галузевої 

економіки 

 

17 2005 

2013 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 
21.09.2012 

 
    *      *   

 

9. 

Гештень 

Надія 

Федорівна 

Повна 

вища 

викладач 

спец. 

дисциплін 

техніки 

пошуку 

роботи 

 

21 2002 

2013 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 
21.09.2012 

 
    *      *   

 

10 

Штиглинець 

Марія 

Георгіївна 

Повна 

вища 

викладач 

спец. 

дисциплін 

професії ОКН 

 

9 2005 

2013 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

__ __     *   

  

15р. 
   

 

    
 

11 
Іванова Наталія 

Олександрівна 

Повна 

вища 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

 

8 2005 

Спец 2 

кат. 

2014 

 

__ 30.06.2015        *     

 

 

  * 

12 

Губаній 

Тетяна 

Андріївна 

Повна 

вища 

викладач 

світової 

літератури 

основ 

медичних 

знань 

 

37 1983 

2015 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
30.06.2015 

09.07.2011 
       * 

    
   

  * 

  *    

 

13 

Груша 

Валентина 

Григорівна 

Повна 

вища 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

 

41 1984 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Викладач 

методист 
30.06.2015     *       

 



 

14 
Іванюк 

Іван Пилипович 

Повна 

вища 

викладач 

географії 

 

15 2010 

2013 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 28.05.2012     *      *   

 

15 

Добоній 

Юрій 

Юрійович 

Повна 

вища 

викладач 

історії , 

захисту 

Вітчизни 

 

23 2002 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
27.02.2015 

20.06.2015 
    *   

    

   

 

   * 

    
    * 

16 

Дувалко 

Одарка 

Олександрівна 

Повна 

вища 

викладач 

німецької 

мови 

44 1970 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Викладач 

методист 
02.02.2013     *       *  

 

17 

Макара 

Наталія 

Михайлівна 

Повна 

вища 

викладач 

англійської 

мови 

 

40 1984 

2010 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
06.06.2013          *  

 

 

 

 

 

18 

Лакатош 

Владислав 

Михайлович 

Повна 

вища 

викладач 

фізики 

астрономії 

22 2014 

2014 

Спец 

вищої 

категорії 

Старший 

учитель 
14.03.2014    *       * 

 

19 

Дьолог 

Віталія 

Володимирівна 

Повна 

вища 

викладач 

математики 

 

14 2000 

2014 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
06.06.2013      *      *  

 

20 

Ковтун 

Людмила 

Іванівна 

Повна 

вища 

викладач 

історії 

 

15 2005 

2015 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 05.02. 2015        *     

 

 

  * 

21 

Попович 

Ірина 

Василівна 

Повна 

вища 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

світової 

літератури 

 

12 2002 

2013 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 30.06. 2012     *   

   *   

 

    
 

22 

Фотул 

Сніжана 

Василівна 

Повна 

вища 

викладач 

біології, 

екології, 

географії 

8 2005 

2014 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

__ 14.03.2014       *        * 

 



 

23 

Мелеш 

Георгій 

Андрійович 

Повна 

вища 

викладач 

фізичної 

культури 

 

40 1979 

2013 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Старший 

викладач 
30.03.2013     *        *  

 

24 

Гуда 

Василина 

Юріївна 

Повна 

вища 

викладач 

німецької 

мови, 

англійської 

мови 

 

5 2009 
Спеціаліст 

9 т. р. 
__ __    *     

  

15р. 
   

 

25 

Цімболинець 

Катерина 

Василівна 

Повна 

вища 

викладач 

англійської 

мови 

 

4 2010 
Спеціаліст 

9 т. р. 
__ __    *       *    

 

26 
Бабич 

Любов Іванівна 

Повна 

вища 

викладач 

англійської 

мови 

5 2009 
Спеціаліст 

9 т. р. 

Дек 

ретна 

відп. 

          

 

27 

Кікало 

Ярина 

Дмитрівна 

Повна 

вища 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

 

3 2010 
Спеціаліст 

9 т. р. 

Дек 

ретна 

відп. 

__          

 

28 

Пліхта 

Антоніна 

Антонівна 

Повна 

вища 

викладач спец. 

дисциплін  

професії 

швачок 

технології 

11 2005 

2012 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

 
27.01.2014 

2014 
   *    

   
    

    * 

 

 

      * 

 

29 

Мателега 

Світлана 

Михайлівна 

Повна 

вища 

Практичний 

психолог 

викладач худ. 

культури та 

етики 

14 2006 

2014 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

 
20.06.2014 

20.06.2014 
   

  * 

   * 
 

       * 

 

 

     * 

    

 

     * 

30 

Власик 

Олександр 

Володимиров. 

Повна 

вища 

юрист 

викладач 

правознавства 

2 2012 
Спеціаліст 

9 т. р. 
 

- 

- 
     

    
 

    
 



 

31 

Калій 

Валентина 

Михайлівна 

Повна 

вища 
бібліотекар  2014   

- 

- 
           * 

 

32 

Марусанич 

Валерія 

Борисівна 

Повна 

вища 

викладач 

англійської 

мови 

 2015   
- 

- 
         

 

33 

Маринець 

Ганна 

Василівна 

Неповна 

вища 
майстер в/н 30 1980 

Майстер 

в/н 

спеціаліст 

першої 

кат. 

 2013      *        *  

 

34 

Цоліган 

Світлана 

Степанівна 

Неповна 

вища 
майстер в/н 28  12 т. р.  2015       *      *  

 

35 

Дарчі 

Олександр 

Іванович 

Повна 

вища 

майстер 

викладач спец. 

д. 

9 
2005 

2014 
11 т. р.  

2014 

- 

      *       *  
 

         
 

36 

Шрамко 

Світлана 

Вікторівна 

Неповна 

вища 
майстер в/н 9 2004 11 т. р.  2013      *    

3 

етап 
  

 

37 
Дрозд Іван 

Іванович 

Повна 

вища 

майстер в/н 

викладач спец. 

д. 

8 
2006 

2012 
11 т. р.  

2015 

- 

       *  
3 

етап 
  

 

         
 

38 

Бобаль 

Михайло 

Михайлович 

Неповна 

вища 
майстер в/н 29 2005 12 т. р.  2013      *    

3 

етап 
  

 

39 
Похил Вікторія 

Володимирівна 

 

На 

вчається 

 

майстер в/н 7  10 т. р.  2015        *  
3 

етап 
  

 

 



 

40 

Курчак 

Маріанна 

Дмитрівна 

Повна 

вища 

майстер в/н 

викладач 

спец.д. 

12  

12 т .р. 

Спец 

першої 

кат. 

 
2014 

2013 

      *   *   
 

     *             *   
 

41 

Партека 

Беатриса 

Олександрівна 

Базова 

вища 
майстер в/н 12  

12 т .р. 

Спец 

першої 

кат. 

 2013      *       *   

 

42 
Плоскіна Еріка 

Степанівна 

Базова 

вища 
майстер в/н 13  

12 т. р. 

спец 

першої 

кат. 

 2013      *       *   

 

43 

Туряниця 

Наталія 

Павлівна 

Повна 

вища 

майстер в/н 

викладач 

спец.д. 

8  
11 т. р. 

 
 

2013 

2014 
   *    * * 

 

44 

Лендєл 

Мар‘яна 

Михайлівна 

Повна 

вища 

майстер в/н 

викладач спец. 

д. 

6  

10 т. р. 

Спец 

першої 

кат. 

 
2012 

 
 *      *  

 

45 

Улеганець 

Мар‘яна 

Степанівна 

Неповна 

вища 
майстер в/н 4 2011 9 т. р.  - *      

3 

етап 
  

 

46 
Козар Віктор 

Михайлович 

Повна 

вища 
майстер в/н 4 2011 9 т. р.  - *      

3 

етап 
  

 

47 

Цанько 

Володимир 

Ілліч 

Неповна 

вища 
майстер в/н 18 2009 10 т. р.  2013   *     *  

 

 

 

 

Методист     Гулович Н.Г. 

 



 

План роботи школи молодого педагога на 2014-15н.р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Надання індивідуальної методичної та 

інформаційної допомоги у плануванні уроків, 

занять виробничого навчання та складанні 

дидактичного матеріалу. 

Протягом року 

Заступник директора  

з HP, голови м/к 

2. Надання допомоги у підготовці до 

педагогічних читань, педрад, інструктивно-

методичних нарад. 

Згідно плану 

роботи 

училища 

Заступник директора  

з HP, голови м/к 

 

 

 
3. Організація взаємовідвідування уроків, занять 

виробничого навчання викладачами та 

майстрами виробничого навчання. Протягом року 

 Заступники 

директора  з HВP, 

НР,  голови м/к, 

викладачі 

4. Проведення уроків викладачами - 

наставниками. Протягом року 

Голови м/к, 

викладачі, майстри 

в/н (наставники) 

5. Проведення занять Школи молодого педагога. 
Згідно плану 

Заступник директора  

з HP 

З
ан

я
тт

я
 І

 

1. Складання перспективного та 

поурочного планування з предмету. 

Ознайомлення з державними стандартами, 

програмами з предметів. 

Серпень 

2014р. 

Заступник директора  

з HP 

2. Опрацювання методичних рекомендацій 

щодо вивчення загальноосвітніх предметів у 

2014-2015н. р. 

 

Викладачі 

(самостійно) 

3. Ознайомлення з вимогами щодо ведення 

навчальної документації. 

Заступник директора  

з HP 

З
ан

я
тт

я
 І

І 

1. Опрацювання Положення про 

навчальний кабінет. Ознайомлення з 

посадовими обов'язками завідувача кабінету. 

Складання плану роботи кабінету, 

індивідуального плану методичної роботи. 

Вересень 

2014 р. 

 

Заступник директора  

з HP 

2. Методика підготовки сучасного уроку. 

Види дидактичних матеріалів. 

Заступник директора  

з HP 

3. Використання комп‘ютера на уроці Заступник директора  

з HВP 

 

1. Форми контролю навчальних досягнень 
Жовтень 

2014 р. 

Викладачі 

(самостійно) 

2. Види самостійних робіт, форми їх 

організації.  

Заступник директора  

з HP, голови м/к 



 

З
ан

я
тт

я
 

ІІ
І 

3. Складання текстів до самостійної 

роботи, тематичного заліку, до олімпіад. Жовтень 

2014р. 

Викладачі 

(самостійно) 

З
ан

я
тт

я
  
ІV

 
1. Види аналізу уроку. Самоаналіз уроку. 

Листопад 

2014 р. 

Заступник директора  

з HP 

2. Ознайомлення з програмними 

педагогічними засобами навчання . 

Викладачі 

(самостійно) 

3. Організація роботи з обдарованими 

учнями. Підготовка до обласних олімпіад з 

історії, фізики. 

Заступник директора  

з HP, голови м/к 

З
ан

я
тт

я
 V

 

1. Особливості роботи з 

важковиховуваними учнями  

Грудень 

2014р. 

Заступник директора  

з HВP, психолог 

2. Моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів. Складання звітної документації. 

Заступник директора  

з HP, голови м/к 

З
ан

я
тт

я 

V
І 

1. Чинники, що впливають на 

психологічний клімат на уроці. 

Січень 2015 р. 

Психолог  

2. Вибір ефективних форм та методів 

навчання відповідно до типу уроку 

 

Заступник директора  

з HP, викладачі 

(самостійно) 

3. Нетрадиційні форми проведення уроків 

 

З
ан

я
тт

я 

V
ІІ

 

1. Методи активізації навчальної 

діяльності учнів на уроках торетичного та 

практичного навчання. 

Лютий 2015 р. 

 

Заступник директора  

з HP, голови м/к 

2. Здійснення міжпредметних зв'язків на 

уроках теоретичного навчання. 

3. Моделювання окремих елементів уроку. Викладачі 

(самостійно) 

З
ан

я
тт

я
 

V
ІІ

І 

1. Опрацювання Положення про державну 

підсумкову атестацію. Березень 

2015 р. 

Викладачі 

(самостійно) 

2. Складання дидактичних матеріалів до 

ДПА. 

Голови м/к, 

викладачі 

З
ан

я
тт

я
 

ІХ
 

1. Самоаналіз уроку 
Травень 

2015 р. 

Викладачі 

(самостійно) 

З
ан

я
тт

я 

Х
 

1. Складання плану роботи кабінету, плану  

індивідуальної роботи на наступний 

навчальний рік (круглий стіл). Червень 

2015 р. 

Заступник директора  

з HP, голови м/к, 

викладачі 

2. Проведення анкетування викладачів та 

учнів  

Психолог  



 

РОБОТА НАД ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 

 

У Свалявському професійному будівельному ліцеї продовжується робота над а 

інноваційними проектами. Всі вони різні за змістом, але кожен вносить елементи інновації у 

навчальний процес.  

Створення єдиного інформаційного середовища Свалявського професійного 

будівельного ліцею –автор - майстер виробничого навчання Курчак М.Д.   

Впровадження елементів історичних костюмів епохи Відродження у сучасному 

дитячому карнавальному одязі. Автор проекту: Пліхта А.А. (майстер виробничого навчання), 

Галега М.С. (майстер виробничого навчання) – проведено майстер-класи, представлені 

роботи на виставці технічної та художньої творчості. 

«Інноваційні  форми  організації профорієнтаційної роботи» 

Автори   проекту: творча група в складі: Білас Ю.В., Курчак М.Д., Туряниця Н.П.  

Застосування активних методів навчання шляхом використання завдань 

професійного спрямування на уроках математики. Автор – викладач математики Дьолог В.В. 

(розроблено задачі з виробничим змістом для різних професій) 

У квітні 2015 року згідно запланованих НМЦ ПТО у Закарпатській області масових 

заходів було проведено семінар викладачів української мови та літератури в режимі он-лайн 

на тему «Сучасні педагогічні технології на уроках української мови та літератури як засіб 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу».  Викладач української мови і 

літератури Іванова Н.О. підготувала відеофрагмент уроку на тему «―Духовне життя нації 

крізь трагічну історію нещасливого кохання в романі Ліни Костенко ―Маруся Чурай‖. 

Майстерність автора у змалюванні характерів‖.  

Завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій учасники семінару 

змогли побачити уривки відеофільмів, відчули атмосферу уроку, а згодом подискутували 

щодо застосування електронних засобів,  впровадження інноваційних проектах на уроках 

мови і літератури,  про доречність їх використання на заняттях і поєднання з традиційними 

формами навчання.  

             
 

   
 



 

 Викладач правознавства Герко М.В. (2014 р.)  за участь у обласному конкурсі «Мій 

інноваційний урок»  нагороджена дипломом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації за перше місце. 

13 травня 2015 р. навчальний заклад брав участь в 

обласному профорієнтаційному заході на тему: «Свято 

професії» і був відмічений почесною грамотою за 

співпрацю в напрямку профорієнтаційної роботи з 

молоддю, підвищення престижу робітничої професії та 

активну участь  у обласному профорієнтаційному заході 

«Свято професії». Також були відмічені грамотами всі 

відеоматеріали, представлені навчальним закладом. 

 

 

  



 

 ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Автор 

публікації 
Тема публікації Назва видання 

Дата 

публікації 

1 Пліхта 

Антоніна 

Антонівна 

«Обладнання цехів 

швейних підприємств» 

Журнал  

«Профтехосвіта» 

№10, 

2014р. 

2 
Іванова Н.О. 

Попович І.В. 

Збірка «І мене в сім'ї 

великій, в сім'ї вольній, 

новій …» 

ПТО „Вісник‖  

3 

Дьолог В.В. 3 методичні  розробки 

Учительський журнал 

он-лайн від 

видавничої групи 

«Основа» 

 

4 

Дрозд І.І. 

«Монтаж та демонтаж 

одностоякових опор, 

армування встановлення 

ізоляторів та кріплення 

проводів» 

Учительський журнал 

он-лайн від 

видавничої групи 

«Основа» 

29.01.15р. 

5 

Курчак М.Д. 
Веб-квест «Облік готової 

продукції» 

Учительський журнал 

он-лайн від 

видавничої групи 

«Основа» 

10.06.15р. 

6 

Герко М.В. 

Сценарій «Правовий 

клуб веселих і 

кмітливих» 

ПТО «Вісник» №4 2014р. 

 

  



 

КОМПЛЕКСНО –МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРОФЕСІЙ. 

Комплексно- методичне забезпечення ПТНЗ з певної професії поділяється на 

комплексне методичне забезпечення навчального предмета (теми предмета) - це сукупність 

засобів, що дозволяють створити для кожної теми предмета необхідну навчально-методичну 

документацію, розроблені засоби навчання (наочність, натуральні зразки, роздатковий, 

інструкційно-технологічний матеріал, картки контролю та самоконтролю знань, умінь і 

навичок, засобів технічного навчання, творчі завдання тощо.  

Основна функція комплексного методичного забезпечення – керівництво процесом 

засвоєння учнями змісту ПТО.  

Питаннями комплексно-методичного забезпечення з предмета займається 

навчальний заклад на місці, а саме: створює в навчальних кабінетах, майстернях і 

лабораторіях навчальні, методичні, наочні приладдя, технічні засоби навчання й дидактичні 

матеріали. 

Вихідним документом для розробки комплексу методичного забезпечення предмета 

(професії) є навчальна програма, що визначає зміст процесу навчання у відповідності з 

вимогами сучасного виробництва, науково-технічного процесу до підготовки кваліфікованих 

робітників певної галузі. Комплекс засобів навчання має охоплювати основний зміст всього 

програмного матеріалу. 

 Навчально-методичне забезпечення в 2014-2015 н. р.: 

1) Навчальна документація розроблена для всіх професій та предметів: 

- навчальний план; 

- навчальна програма; 

- поурочно-тематичні планів; 

- конспекти  уроків; 

- перелік навчально-виробничих робіт з професії тощо; 

2) навчальні засоби для учнів: 

- розроблені викладачами спецдисциплін роздатковий матеріал до тем з спецпредметів; 

- довідники; 

- комплекти інструкційно-технологічної документації укомплектовані для всіх 

професій; 

3) дидактичні засоби на урок, обладнання для майстерень: 

- придбано приладдя для проведення лабораторних робіт з професії маляр; 

- відкрито нову модернізовану майстерню для професії електрогазозварників; 

-  придбано комп'ютери для майстерень; 

4) удосконалено паспорти комплексного методичного забезпечення з усіх професій 

У результаті широкого запровадження нових інформаційних технологій навчання, 

вдосконаленню комп‘ютерів та їхнього програмного забезпечення 

відбувається корінна перебудова процесу навчання, яке стає якісно 

відмінним від традиційного. Тому постає проблема перегляду теорії 

навчання та розробки дидактичної технології. Нові інформаційні 

технології навчання вносять зміни не тільки в усі компоненти 

методичної системи навчання. 

У навчального закладу є навчальний сайт, на якому 

відображаються всі події у ліцеї. 

На сайті створені розділи методична робота та атестація. 

На сторінці методичної роботи  відображені основні завдання та 

функції методичної роботи, перелік методичних комісій та їх 

портфоліо.  

На сторінці атестація показаний перспективний план атестації та 

персональні сторінки педагогічних працівників на яких висвітлена їх робота у між 

атестаційний період.  

На сторінці бібліотеки розміщені електронні напрацювання викладачів та майстрів 

в/н,  які знаходиться в стадії оновлення. 

  



 

ВИСНОВКИ 

 

Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і побажань 

викладачів та майстрів виробничого навчання, бо її модель створена з урахуванням рівня 

професійної майстерності кожного педагога.  

При проведенні моніторингу  методичної роботи, можна зробити висновки, що ліцей 

знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги специфіку 

діяльності педагогічних кадрів, намагається вийти на новий рівень розвитку системи 

методичної роботи.  

На  засіданнях розглядаються актуальні питання теорії і практики навчання і 

виховання, методики викладання предметів, шляхи упровадження інноваційних педагогічних 

технологій, здійснюється вивчення та обговорення нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України, рекомендацій НМЦ ПТО у Закарпатській області. Під час роботи 

методичних комісій викладачі та майстри виробничого навчання відвідують показові уроки, 

позаурочні заходи, здійснюють їх аналіз та самоаналіз, моделюють педагогічні ситуації, 

діляться досвідом своєї педагогічної діяльності. 

Проте є типові  недоліки у плануванні роботи: одноманітними є форми роботи на 

засіданнях, переважає теоретичне вивчення питань, недостатньо практичних заходів. 

 

Пропозиції щодо покращення методичної роботи і напрямки роботи: 

1. Результативність реалізації  інноваційних проектів. 

2. Активізувати роботу викладачів та майстрів виробничого навчання з узагальнення 

власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання 

матеріалів до друку у фахових виданнях, написання посібників, робочих зошитів тощо.  

3. Здійснити конкретні заходи з покращення навчально-матеріальної бази з 

навчальних предметів.  

4. Більшу увагу звернути на науково-дослідницьку роботу. 

5. Чітко планувати роботу в між атестаційний період. 

 

  

 

 

 

 

 

Методист                                                   Н.Г. Гулович 


