
 
                             

  



Методична проблема ліцею 
                      «Інноваційні підходи до навчання  в процесі підготовки 

    кваліфікованих робітників, як ефективний засіб розвитку  
                                 ключових  компетенцій учнів» 
 
             Методична проблема МК будівельної галузі 

            «Формування професійних якостей та фахової майстерності 
                          учнів на основі компетентністного підходу»   

№ 
з/п 

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

  1. Орос Інна Олександрівна, 
майстер виробничого навчання 

Формування професійної компетенцій 
учнів на уроках виробничого навчання 

  2. Попович Ірина  Олександрівна, 
майстер виробничого навчання 

Компетентнісний підхід до учнів в 
процесі  виробничого навчання 

  3. Воробканич Віталій Іванович, 
викладач спецдисциплін 

Впровадження інтерактивних методів 
навчання в освітній процес 

  4. Дорчинець Віта Петрівна,  
практичний психолог 

Здійснення освітньої, виховної роботи, 
спрямованої на забезпечення всебічного 
особистісного розвитку учнівської 
молоді, збереження їх повноцінного 
психічного здоров'я. 



1.Засідання                28 .08.2020 
1. Про погодження плану роботи методкомісії на вересень – червень 2020-2021 н.   
    рік.                                                           

                                                                                  Голова методкомісії Орос І.О.                                       
2. Розгляд та погодження поурочно-тематичних планів педагогічних працівників    
    будівельної галузі. 
                                                                       Заступник директора з НВР Кузьма В.К.         
3. Про погодження планів самоосвіти ПП. 

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
4. Розгляд, обговорення та погодження детальних програм виробничої практики    
    за професією «Муляр». 

     Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
5. Розгляд, обговорення та погодження екзаменаційних білетів для поетапної  
    кваліфікаційної атестації і для державної кваліфікаційної атестації учнів з           
    професій «Муляр». 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
 
    2.Засідання                10.09.2020 
1. З досвіду роботи «Організація інтерактивного навчання на уроках  виробничого     
    навчання». 
                                                             Майстер виробничого навчання Орос І.О. 
2. Обговорення питань для проведення інструктажів з техніки безпеки та охороні  
    праці при виконанні будівельних робіт. 
                                                                                 Інженер з охорони праці Біров В.В. 
 
   3.Засідання                                     .     08.10.2020 
1. Відвідування та обговорення відкритого уроку з предмета «Основи ринкової   
    економіки і підприємства». 
                                                                                                Викладач Воробканич В.І. 
2. Обговорення завдань для олімпіади з предмета «Галузева економіка». 
                                                                                            Викладач Воробканич В.І. 
              
   4.Засідання                                       12.11.2020 
1. Обговорення і затвердження завдань  ДКР  з професійно - теоретичної  та      
    професійно-практичної  підготовки за І семестр 2020- 2021 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. З досвіду роботи «Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого   
    навчання». 
                                                               Майстер виробничого навчання Попович І.О.     

 
5.Засідання               10.12.2020 
1. Про проведення ДКР  з професійно - теоретичної  та професійно-практичної   
    підготовки учнів за І семестр 2020- 21 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. Відвідування та обговорення відкритого уроку з виробничого навчання в групі  
    І року навчання за професією «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник». 
                                                               Майстер виробничого навчання Попович  І.О. 



6.Засідання             14 .01.2021 
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з предметів професійно - теоретичної   
    підготовки  та виробничого навчання  за І семестр   2020- 21 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. Розгляд, обговорення та погодження заходів щодо проведення тижня з професії     
    «Муляр» 
 
7.Засідання              11.02.2021 
1. Відвідування та обговорення відкритого уроку з виробничого навчання в групі  
    І року навчання за професією «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник». 
                                                                Майстер виробничого навчання Орос І.О. 
2. Проведення тижня з професії «Муляр». 
                                                                      Майстри в/н  Попович І.О., Орос І.О. 
 
 
8.Засідання                11.03.2021 
1. Обговорення і затвердження завдань  ДКР  з професійно - теоретичної  та   
    професійно-практичної  підготовки за ІІ семестр 2020- 21 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. З досвіду роботи «Інноваційні підходи в реалізації проектно-технологічної  
    діяльності на уроках технології». 
                                                                                         Викладач Воробканич В.І.                    

 
 

 
9.Засідання                 08.04.2021 
1. Про проведення ДКР  з професійно - теоретичної  та професійно-практичної   
    підготовки учнів за ІІ семестр 2020- 2021 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. З досвіду роботи  «Навчимося не горіти».  
                                                                  Практичний психолог ліцею Дорчинець В.П. 
                                                                                
10.Засідання          13.05.2021 
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з предметів професійно - теоретичної   
    підготовки  та виробничого навчання  за ІІ семестр   2020- 2021 н.р. 

Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. З досвіду роботи «Практичне застосування інтерактивних технологій на уроках  
    спеціальних дисциплін».                              
                                                                                                  Викладач Орос І.О.                
 
11.Засідання                10.06.2021 
1. Звіт майстрів виробничого навчання про виконання освітніх навчальних планів    
    і програм з професійної підготовки та про проходження виробничої практики,   
    виконання  планів виробничої діяльності. 

                                                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 
2. Аналіз стану методичного забезпечення і стану матеріальної бази лабораторій і  
    майстерень та кабінетів. 

                                                                Заступник директора з НВР Кузьма В.К. 



3.Аналіз роботи методкомісії за 2020-2021 н.р. та складання проекту плану роботи 
на 2021-2022 н.р. 
                                                                              Голова методкомісії Орос І.О 
         

   
Графік 

         проведення відкритих уроків і загальноліцейних заходів членами методичної комісії    
                   педагогічних працівників будівельної галузі протягом 2020-2021 н. р. 

№ Форма заходу. Термін 
проведення. 

Відповідальний. 

1. Відкритий урок з предмета «Основи 
ринкової  економіки і підприємства» 

Жовтень  
2020р. 

Викладач 
Воробканич В.І. 

2. Відкритий урок виробничого навчання. Грудень 
2020р. 

Майстер в/н  
Попович І.О. 

3. Відкритий урок виробничого навчання. Лютий   
2021р. 

Майстер в/н 
Орос І.О. 

4. Тиждень «Муляр». 22-26.02. 
2021 

Орос І.О., 
Попович І.О. 

 
 

 
 
 
 
 


