
 



Методична комісія педагогічних працівників 
електротехнічних професій 

Мета і завдання методичної комісії: впровадження інноваційних технологій навчання при 
підготовці кваліфікованих робітників. 
Проблема методичної комісії: здійснення зв’язку між професійно-теоретичним і професійно-
практичним навчанням учнів з метою формування професійної компетентності робітників. 

 
 Голова методичної комісії: Осуська Лідія Іванівна 

№ 
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 

Спеціаліст вищої 
категорії 

2. Кузьма Василь Калманович, 
викладач предмету 
«Електроматеріалознавство» 

Впровадження інноваційних технологій і 
нововведень  в освітній процес. 

Спеціаліст першої 
категорії 

  3. Мельник Іван Михайлович, 
викладач предметів «ОТЗР», 
«Матеріалознавство» 

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

Спеціаліст вищої 
категорії, педагогічне  
звання «старший 
викладач» 

  4. Осуська Лідія Іванівна, 
викладач предмету 
«Спецтехнологія» 

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

Спеціаліст вищої 
категорії 

5. Сочка Михайло Іванович 
викладач предметів 
«Електротехніка» 
«Енергоефективність» 

Розвиток креативного мислення учнів за 
допомогою нетрадиційних методів 
навчання. 

Спеціаліст вищої 
категорії 

6. Бокотей Ганна Петрівна, 
майстер виробничого навчання 

Застосування сучасних і ефективних 
технологій навчання на уроках 
виробничого навчання. 

13 тарифний розряд 

  7. Ковач Тетяна Іванівна Поєднання різних методик навчання на 
уроках виробничого навчання. 

11 тарифний розряд 

8. Кивеждій Василь Антонович, 
майстер виробничого навчання 
 

Оволодіння методикою і досвідом 
управління освітнім процесом за 
модульною технологією 

14 тарифний розряд, 
педагогічне звання 
«майстер в/н  другої 
категорії» 

9. Кручаница Іван Олександрович, 
майстер виробничого навчання 

Застосування сучасних і ефективних 
технологій навчання для 
самовдосконалення учнів 

14 тарифний розряд 

10. Скоблей Євген Євгенович, 
майстер виробничого навчання 

Формування навичок самостійної 
навчальної діяльності учнів на уроках 
виробничого навчання 

13 тарифний розряд 

11. Зейкан Юрій Іванович   
майстер виробничого навчання 

Формування професійних умінь і 
навичок за допомогою інтерактивних 
методів навчання. 

13 тарифний розряд 

12. Кепша Василь Юрійович Застосування індивідуальних форм 
навчання на уроках виробничого 
навчання. 

14 тарифний розряд 

13. Дорчинець Віта Петрівна Здійснення освітньої, виховної роботи, 
спрямованої на забезпечення всебічного 
особистісного розвитку учнівської 
молоді, збереження їх повноцінного 
психічного здоровя. 

Спеціаліст другої 
категорії 



1 засідання                       28.08.2020 

1. Погодження  плану роботи  методичної комісії педагогічних працівників 
електротехнічних професій на 2020-2021н.р. 

Голова методичної комісії Осуська Л.І. 
2. Розгляд та погодження освітніх навчальних програм з професійно-теоретичної 

підготовки, професійно-практичної підготовки, перелік навчально-виробничих 
робіт, планів виробничого навчання навчальних груп на місяць і планів навчально-
виробничої діяльності на півріччя за професіями. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
3. Про погодження планів самоосвіти  членів методичної комісії електротехнічних 

професій. 
Методист ліцею Гузинець Н.С. 

4. 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                         08.09.2020 
1. З досвіду роботи  «Використання хмарних сервісів у професійному навчанні 

майбутніх кваліфікованих робітників»  
                                                                                                       Викладач Сочка М.І. 
2. Обговорення  питань для проведення інструктажів з охорони праці. 

Інженер з охорони праці Біров В.В. 
3. Бесіда «Психологічні аспекти. Інтернет – залежності учнів.»  

Практичний психолог ліцею Дорчинець В.П.  
 

3 засідання                         13.10.2020 
1. Проведення і обговорення відкритого уроку з виробничого навчання у групі 

третього року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування». Методична мета: «Оволодіння методикою і досвідом 
управління освітнім процесом за модульною технологією». 

Майстер виробничого навчання Кивеждій В.А. 
2. Участь у теоретичному семінарі: «Агресія, як форма прояву девіантної 

поведінки». 
Практичний психолог ліцею Дорчинець В.П. 

3. З досвіду роботи «Розроблення і впровадження дистанційних курсів навчання в 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти за методикою міжнародної 
організації праці».  

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
 
4 засідання                                   10.11.2020 

1. Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі 
першого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета: «Формування професійних умінь і навичок за допомогою 
інтерактивних методів навчання». 

Майстер виробничого навчання  Зейкан Ю.І. 



2. Обговорення  змісту завдань для директорських контрольних робіт з 
професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів за перший 
семестр 2020 - 2021 навчальний рік . 

                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
3. З досвіду роботи  «Активні методи та інтерактивні технології: нові 

можливості використання в дистанційному професійному навчанні».  
Майстер виробничого навчання Ковач Т.І. 

 
5 засідання                          08.12.2020 

1. Проведення і обговорення відкритого уроку  виробничого навчання у групі 
першого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета: «Формування навичок самостійної навчальної діяльності учнів на 
уроках виробничого навчання». 

Майстер виробничого навчання  Скоблей Є.Є. 
2. Обговорення і затвердження тем доповідей для педагогічних читань.  

Голова методичної комісії Осуська Л.І. 
3. Про проведення  директорських контрольних робіт з професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки учнів за перший семестр 2020 - 2021 навчальний 
рік . 

                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
4. З досвіду роботи «Змішане навчання в професійно-технічних навчальних 
закладах»  

Майстер виробничого навчання Кручаница І.О. 
 

 
6 засідання                                                       12.01.2021 
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів професійно-теоретичної підготовки 

та виробничого навчання учнів за перший семестр 2020-2021 н. р. 
Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 

2.  Підсумок роботи методичної комісії електротехнічних професій за І семестр 
2020-2021 н. р.  

Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
3. Обмін думками «Основні моделі реалізації дистанційного навчання »  

Майстер виробничого навчання  Скоблей Є.Є. 
 

7 засідання                        09.02.2021 
1. Проведення і обговорення відкритого уроку виробничого навчання у групі 

першого року навчання з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування».  Методична мета: «Застосування сучасних і ефективних 
технологій навчання на уроках виробничого  навчання.» 

Майстер виробничого навчання Бокотей Г.П. 
2. Розгляд, обговорення та погодження заходів, щодо проведення тижня професії 

«Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». (15-19. 
02.2021р.) 

Викладач спецдисциплін Осуську Л.І. 
3. Обмін думками «Варіативність технічного забезпечення дистанційного 

навчання в професійно-технічних навчальних закладах.»    
Майстер виробничого навчання Кивеждій В.А. 

 



8 засідання                                   09.03.2021 
1. Відвідування та  обговорення відкритого уроку з виробничого навчання у групі 

другого року навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів». 
Методична мета: «Застосування сучасних і ефективних технологій навчання для 
самовдосконалення учнів». 

Майстер виробничого навчання Кручаница І.О. 
2. Про підсумки проведення тижня професії «Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроустаткування».  
Голова методичної комісії Осуська Л.І. 

3. Розгляд, обговорення і затвердження плану проведення тижня професії 
«Електрогазозварник, рихтувальник кузовів ». (15-19. 03. 2021р.)  

Викладач спецдисциплін Мельник І.М. 
4. Обговорення  змісту завдань для директорських контрольних робіт з 

професійно теоретичної і професійно практичної підготовки учнів за другий семестр 
2020 - 2021 навчальний рік . 

                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
 

9 засідання                                                                                              13.04.2021 
1. З досвіду роботи: «Сучасні підходи до дистанційного професійного навчання у 

професійно-технічних навчальних закладах».  
Майстер виробничого навчання Бокотей Г.П. 

2. Про підсумки проведення тижня професії «Електрогазозварник, рихтувальник 
кузовів ».  

Голова методичної комісії Осуська Л.І. 
3. Про проведення директорських контрольних  робіт з професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки учнів за другий семестр 2020 - 2021 навчальний 
рік . 

                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
 

10 засідання                         11.05.2021 
1. Обмін думками «Особливості організації дистанційного навчання у про-

фесійно-технічних навчальних закладах».  
Майстер виробничого навчання Зейкан Ю.І. 

2.Аналіз рівня навчальних досягнень учнів професійно-теоретичної підготовки та 
виробничого навчання учнів за другий семестр 2020-2021 н. р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
3.Обмін думками «Технологія розробки електронного контенту для його 

використання в системі дистанційного навчання» 
Викладач спецдисциплін Мельник І.М. 

 
11 засідання                         08.06.2021 

1. Аналіз виконання навчальних планів і програм з професійно-теоретичної і 
професійно-практичної підготовки учнів. 

                                                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. Звіт майстрів виробничого навчання про проходження виробничої практики,  

виконання  планів виробничої діяльності. 
                                                Заступник директора з НВР Кузьма В.К.                                                   

3. Аналіз методичного забезпечення і стану матеріальної бази лабораторій і  



майстерень та кабінетів. 
                                                        Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 

4.Аналіз роботи методичної комісії за 2020-2021 н. р. та складання проекту плану 
роботи методичної комісії педагогічних працівників електротехнічних професій  на 
2021-2022  н. р. 

                                                                          Голова методичної комісії Осуська Л.І.  
 

 

Графік 
проведення відкритих уроків і загальноліцейних заходів членами методичної комісії 
педагогічних працівників електротехнічних професій   
протягом 2020-2021 н. р. 

№ Форма заходу. Термін 
проведення. 

Відповідальний. 

1. Відкритий урок виробничого навчання. 13.10.2020р. Майстер в/н 
Кивеждій В.А. 

2. Відкритий урок виробничого навчання. 10.11.2020р. Майстер в/н 
Зейкан Ю.І. 

3. Відкритий урок виробничого навчання. 08.12.2020р. Майстер в/н 
Скоблей Є.Є.  

4. Відкритий урок виробничого навчання. 09.02.2021р. Майстер в/н  
Бокотей Г.П. 

5. Тиждень «Електромонтера». 15-19. 
02.2021р. 

Осуська Л.І. 
Сочка М.І. 
Бокотей Г.П. 
Кивеждій В.А. 

6. Відкритий урок виробничого навчання. 09.03.2021 Майстер в/н 
Кручаница І.О. 

7. Тиждень «Електрогазозварника, 
рихтувальника кузовів». 

15-19.03. 
2021р. 

Кузьма В.К. 
Мельник І.М. 
Скоблей Є.Є. 
Кручаниця І.О. 

 

 


