
   



 

Методична комісія педагогічних працівників 
електротехнічних професій. 

Мета і завдання методичної комісії:впровадження та удосконалення  форм та методів 
навчання для формування кваліфікованих робітників. 
Проблема методичної комісії: здійснення диференційного та індивідуального підходу до учнів 
з метою формування професійної компетентності робітників. 

  

№ 
з/п 

   Прізвище, ім`я по батькові.    Методична проблема над якою  
працює   педагогічний працівник. 

Категорії та 
звання. 

  1. Білак Василь Іванович, 
викладач предмету «Охорона 
праці». 

Самостійна робота з підручником – 
один із шляхів активізації 
навчальної діяльності учнів 

викладач вищої 
категорії. 

  2. Мельник Іван Михайлович, 
викладач предмету «ОТЗР». 
 

Використання ігрових форм 
навчання для активізації навчальної 
діяльності учнів на уроках 
професійно-теоретичної підготовки. 

викладач вищої 
категорії,  
звання старший 
викладач 

  3. Осуська Лідія Іванівна, 
викладач предмету 
«Спецтехнологія». 

Використання диференційного 
підходу до учнів з метою 
активізації навчальної діяльності 
учнів на уроках теоретичного 
навчання. 

викладач вищої 
категорії. 

4. Сочка Михайло Іванович 
викладач предметів 
«Електротехніка» та 
«Енергоефективність» 

Розвиток креативного мислення 
учнів за допомогою нетрадиційних 
методів навчання. 

Викладач І 
категорії 

  5. Біров Василь Васильович, 
майстер виробничого навчання. 

Використання роботи в малих 
групах – один із методів активізації 
діяльності учнів на уроках  
виробничого навчання. 

9 тарифний 
розряд 

  6. Бокотей Ганна Петрівна, 
майстер виробничого навчання. 

Застосування сучасних технічних 
засобів на уроках виробничого 
навчання. 

10 тарифний 
розряд 

  7. Кивеждій Василь Антонович, 
майстер виробничого навчання. 
 

Впровадження диференціального 
підходу на уроках виробничого 
навчання. 

12 тарифний 
розряд майстер 
виробничого 
навчання ІІ 
категорії 

  8. Станинець Сергій Йосипович, 
майстер виробничого навчання. 

Формування професійних умінь і 
навичок за допомогою 
інтерактивних методів навчання. 

12 тарифний 
розряд 

  9. Михалянич Іван Іванович 
майстер виробничого навчання. 
  

Впровадження інтерактивних 
методів навчання в навчально-
виховний процес. 

9 тарифний 
розряд 

10. Кручаница Іван Олександрович, 
майстер виробничого навчання. 

Поєднання різних методик 
навчання на уроках виробничого 
навчання. 

12 тарифний 
розряд 

11. Скоблей Євген Євгенович, 
майстер виробничого навчання. 

Формування творчої особистості 
учня на уроках виробничого 
навчання. 

11 тарифний 
розряд 



 

 
 

1 засідання         29.08.2017 
1.Обговорення  плану роботи  методичної комісії педагогічних працівників 

електротехнічних професій. Завдання методичної комісії на 2017-2018н.р. 
Голова методичної комісії Осуська Л.І. 

2.Корекція планів індивідуальної методичної підготовки педагогічних 
працівників електротехнічних професій та їх затвердження. 

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
3.Обговорення поурочно-тематичних планів педагогічних працівників 

електротехнічних дисциплін. 
Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 

4.Обговорення підсумків поетапної кваліфікаційної атестації та державної 
кваліфікаційної атестації з професій «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів»  
та «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування» . 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
5.Обговорення екзаменаційних білетів для поетапної кваліфікаційної атестації і 

для державної кваліфікаційної атестації учнів з професій «Електрогазозварник, 
рихтувальник кузовів»  та «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
 

2 засідання         12.09.2017 
1.Навчальний тренінг із створення освітніх блогів . 

Викладач Сочка М.І. 
2. Анкетування серед педагогічних працівників. Тема «Методи активізації 

навчання учнів на різних етапах уроків».  
 Методист ліцею Гузинець Н.С. 

3.Затвердження плану вивчення і впровадження кращого педагогічного досвіду 
викладачів Тячівського ліцею Принц М.В. та Цимбалістого В.М.. Закріплення за 
наставниками молодих педагогічних працівників. 

Голова методичної комісії Осуська Л.І. 
4. Обговорення  питань для проведення інструктажів з охорони праці. 

Інженер з охорони праці Біров В.В. 
 

 
3 засідання         10.10.2017 
1. Проведення і обговорення відкритого уроку з виробничого навчання у групі 

другого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета «Поєднання різних методик навчання на уроках виробничого 
навчання.». 

Майстер виробничого навчання Кручаница І.О. 
2. Психолого-педагогічний семінар «Інноваційні підходи до організації 

ефективної педагогічної діяльності».  Інноваційний пошук викладача. 
Психолог ліцею Дорчинець В.П. 

3. Педагогічні посиденьки  «Що таке педагогічний такт». 
Голова методичної комісії Осуська Л.І.  



 

4. Обмін думками «Педагогічна інновація» 
Голова методичної комісії Осуська Л.І.  

 
4 засідання                     14.11.2017 

1. Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі 
першого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета «Формування творчої особистості учня на уроках виробничого 
навчання». 

Майстер виробничого навчання Скоблей Є.Є. 
2. Проведення і обговорення відкритого уроку з предмета Інформаційні 

технології в групі другого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і 
обслуговування електроустаткування». Методична мета «Розвиток креативного 
мислення учнів за допомогою нетрадиційних методів навчання». 

Викладач спецдисциплін Сочка І.М. 
3. Методичний діалог  «Сучасний урок». 

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
4. Обмін думками «Індивідуальний підхід як основа особистісно-

зорієнтованого навчання». 
Голова методичної комісії Осуська Л.І. , члени МК  

5. З досвіду роботи «Педагогічна технологія її відповідність деяким основним 
методологічним вимогам» 

Викладач спецдисциплін Мельник І.М. 
 

5 засідання          12.12.2017 
1. Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі 

другого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». Методична мета «Використання роботи в малих групах – 
один із методів активізації діяльності учнів на уроках  виробничого навчання». 

Майстер виробничого навчання Біров В.В. 
 2. Круглий стіл «Класний колектив сьогодні. Згуртованість класного 

колективу»  
Психолог ліцею Дорчинець В.П. 

3. Обговорення і затвердження тем доповідей для педагогічних читань «Роль 
інформаційно-комунікативних технологій у підвищенні професійної 
майстерності викладача»  

Голова методичної комісії Осуська Л.І., члени МК 
  

6 засідання                                       9.01.2018 
1. Обговорення завдань до олімпіади з предметів «Електротехніки» та 

«Електроматеріалознавство».  
Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 

2. Обговорення результатів перевірочних контрольних робіт з професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів за перший семестр 2017-
2018 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
3. Доповідь «Особистісно-орієнтована освіта». 

Майстер виробничого навчання Михалянич І.І. 



 

 
7 засідання                  13.02.2018 

1. Проведення і обговорення відкритого уроку з виробничого навчання у групі 
третього року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». Методична мета «Впровадження диференціального 
підходу на уроках виробничого навчання». 

Майстер виробничого навчання Кивеждій В.А. 
2. Спільне засідання методичних комісій ліцею. Тема «Повторення – шлях до 

удосконалення методики викладання». 
Методист ліцею Гузинець Н.С. 

3. Обговорення і затвердження плану проведення Тижня професії 
«Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування».  

Голова МК, члени МК 
4. Обговорення і затвердження плану проведення Тижня професії 

«Електрогазозварник, рихтувальник кузовів».  
Голова МК, члени МК 

 
8 засідання                 13.03.2018 

1. Проведення і обговорення відкритого уроку виробничого навчання у групі  
другого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування».  Методична мета «Застосування сучасних технічних 
засобів на уроках виробничого навчання». 

Майстер виробничого навчання Бокотей Г.П. 
2. Проблемний стіл «Сучасні підлітки і навчання. Психологічні труднощі у 

навчанні підлітків».  
Психолог ліцею ДорчинецьВ.П. 

3. Обговорення і затвердження плану проведення Тижня «Охорони праці». 
Викладач спецдисциплін Білак В.І., члени МК 

4.Підведення підсумків проведення Тижня професії «Електромонтер з ремонту 
і обслуговування електроустаткування».  

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
 

9 засідання                                                                                     10.04.2018 
1. Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі  

другого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета «Впровадження інтерактивних методів навчання в навчально-
виховний процес». 

Майстер виробничого навчання Михалянич І.І. 
2. Конкурс на кращу методичну комісію. 

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
3. Обмін думками «Які технології навчання використовують у ліцеї». 

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
4. З досвіду роботи «Ігрові технології навчання». 

Викладач Осуська Л.І. 
5. Підведення підсумків проведення Тижня професії «Електрогазозварник,  
рихтувальник кузовів ».  



 

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
 

10 засідання         08.05.2018 
1.Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі 

першого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». Методична мета «Формування професійних умінь і 
навичок за допомогою інтерактивних методів навчання». 

Майстер виробничого навчання Станинець С.Й. 
2. Дискусія «Вимоги до сучасного уроку»  

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
3. Педагогічна кав’ярня «Сучасний викладач – хто він?». 

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
4. Обмін думками «Інноваційний потенціал педагога». 

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
   5.  Підведення підсумків проведення Тижня «Охорони праці».    

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
 

11 засідання         12.06.2018 
1. Обговорення результатів перевірочних контрольних робіт з професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів за  2017-2018 н.р. 
Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 

2. Обговорення стану виконання навчальних планів і програм з професійно-
теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
3. Обговорення стану матеріально-технічного та методичного забезпечення  

лабораторій, майстерень та кабінетів з професій «Електрогазозварник 
рихтувальник кузовів»  та «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. старший  майстер 
4. Підсумки роботи методичної комісії педагогічних працівників 

електротехнічних професій за 2017-2018 н.р. Складання проекту плану роботи 
методичної комісії педагогічних працівників електротехнічних професій на 2018-
2019н.р. 

Голова МК, Члени методичної комісії. 
 
Обговорено на засіданні методичної комісії педагогічних працівників 

електротехнічних професій. 
 Протокол №1 від 29.08.2017 р. 
     
 
 Голова методичної комісії:     Осуська Л.І. 
 Методист ліцею:       Гузинець Н.С. 

 
 



 

Графік 
проведення відкритих уроків і загальноліцейних заходів членами методичної 

комісії педагогічних працівників електротехнічних професій протягом  
2017-2018 н. р. 

№ Форма заходу. Термін 
проведення. 

Відповідальний. 

1. Відкритий урок виробничого навчання. 10.10.2017р. Майстер в/н 
Кручаница І.О. 
 

3. Відкритий урок виробничого навчання. 
 
Відкритий урок з електротехніки 

14.11.2017р. Майстер в/н 
Скоблей Є.Є. 

Викладач 
спецдисциплін 
Сочка І.М. 

4. Відкритий урок виробничого навчання. 12.12.2017р. Майстер в/н  
Біров В.В. 

5. Відкритий урок з предмета «ОТЗР» 13.01.2017р. Викладач 
Мельник І.М. 

6. Відкритий урок виробничого навчання. 13.02.2018р. Майстер в/н  
Кивеждій В.А.. 

7. Тиждень «Електромонтера з ремонту і 
обслуговування 
електроустаткування».  

 

19-23.02. 
2018р. 

Осуська Л.І. 
Сочка М.І. 
Бокотей Г.П. 
Кивеждій В.А. 
Станинець С.Й. 
Цогла М.О. 

8. Тиждень «Електрогазозварника, 
рихтувальника кузовів ».  

12.03-16.03. 
2018р. 

Кузьма В.К. 
Мельник І.М. 
Скоблей Є.Є. 
Скоблей І.П. 
Кручаница І.О. 
Михайлянич І.І. 

9 Тиждень «Охорони праці».  22-27.04. 
2018р. 

 

Білак В.І. 

10. Відкритий урок виробничого навчання. 13.03.2018р. Майстер в/н 
Бокотей Г.П. 
Михайлянич І.І.  

11. Відкритий урок виробничого навчання. 10.04.201р. Майстер в/н  
Михайлянич І.І. 

12. Відкритий урок виробничого навчання. 08.05.2018 Майстер в/н  
Станинець С.Й. 

 


