
Місячник методичної роботи

«Від творчого педагога – до 

компетентного здобувача 

освіти»

01.02.2021 – 26.02.2021



Виставка - огляд методичної літератури

«Від творчого педагога – до 

компетентного здобувача 

освіти»

01.02 по 26.02.2021 



Практичний семінар – виробниче 

навчання на тему:

«Я будую свій дім»

М. Осадча                Л. Панченко

02.02.2021



Майстер-клас на тему:

«Використання інтерактивної 

дошки як одна з вимог 

сучасного освітнього процесу»

03.02.2021

Н. Каркищенко



04.02.21 о 08.30

відбудеться

Конкурс фахової майстерності з 

професії:

«ШТУКАТУР»
Каб. № 2.9 

Майст. №1.16

М. Осадча                О. Савчук



Психолого-педагогічний семінар

на тему:

«Емоційна компетентність як 

запорука підвищення 

психологічної культури 

сучасного педагога»
05.02.2021

О. Пєстрікова



Навчальний семінар на тему: 

«Естафета передового досвіду 

Школи педагогічної 

майстерності»

09.02.2021

Н. Каркищенко



Семінар-практикум на тему: 

«Алгоритм створення міні 

проєкту на прикладі професії 

будівельного напрямку з 

використанням ІТ технологій»
10.02.2021

Л. Панченко



Консультація з питань 

«Створення та використання 

хмарних технологій»

11.02.2021

Р. Лимар



Майстер-клас на тему:

«АR (доповнена реальність) 

технології під час навчання»

12.02.2021

К. Кепенко



Онлайн-семінар

«Ефективне використання відкритих 

онлайн ресурсів у дистанційному 

навчанні»

Онлайн-заняття

«Психологічний супровід викладачів 

ЗПТО під час дистанційної та 

змішаної форми навчання»
15.02.2021

Гуменний Олександр Дмитрович

Лапа Оксана Вікторівна



Відкритий урок з предмета «Правила 

дорожнього руху» на тему: 

«Дорожні знаки»

15.02.2021

В. Лисий



Засідання атестаційної комісії

«Аналіз, самооцінка та 

корекція власної педагогічної 

діяльності як результат 

підвищення кваліфікації»
16.02.2021



Онлайн-заняття на тему: 

«Ціннісні орієнтири педагога нової української школи»

Інтерактивна лекція: 

«Сучасні освітні тренди: м’які навички, професії 

майбутнього»

Тренінг «Практики соціально-емоційного та етичного 

навчання з формування м’яких навичок»

Навчальна ігрова діяльність

«Грай та розрізняй» 

Освітня вечірка «Брифінг на Балі»

17-19.02.2021

Гребеніченко Юлія Михайлівна



Мовний захід присвячений 

Міжнародному дню рідної мови

«Нова доба, нового прагне 

слово»

19.02.2021

М. Іваницька



Відкритий урок виробничого навчання 

на тему:

«Виготовлення суконь різних 

стилів з використанням 

машинної вишивки»
22.02.2021

В. Диптан



Майстер-клас на тему:

«Декоративна штукатурка 

Марморіно»

22.02.2021

О. Савчук                    М. Осадча



Відкритий урок-гра з предмета «Основи 

галузевої економіки», на тему:

«Мій власний бізнес»

23.02.2021

В. Мамчур



Засідання круглого столу МК 

профтехциклу і загальноосвітного

циклу     

«Розвиток творчого потенціалу 

педагога на основі виконання 

плану самоосвіти»
24.02-25.02.2021



Засідання педагогічної ради

підбиття підсумків роботи місячника 

методичної роботи

26.02.2021



 

 

 

 

 

 

 
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 

вул.Декабристів, 39, м. Васильків, Київська область,  08600, тел/факс (04571) 2-25-43, 2-33-65 

E-mail:vasylkiv_licej@ukr.netWeb:www.vasylkiv-litsei.com.ua КОД  ЄДРПОУ 22204341 

 

НАКАЗ 

 

26.01.2021                 м. Васильків                                   № __ - О 

 

Про проведення місячника  

методичної роботи 2020/2021 н.р. 

 

Відповідно до листа Навчально - методичного  кабінету професійно - технічної освіти у 

Київській області від 26.01.2021 № 5/03-06 «Про місячник методичної роботи», річного плану 

роботи ліцею на 2020/2021 н.р., з метою подальшого вдосконалення методичної роботи, для 

підвищення рівня знань та практичних навичок здобувачів освіти, стимулювання зросту 

професійної культури педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

           1. Провести місячник методичної роботи у ліцеї з 01 по 26 лютого 2021 року. 

           2. Затвердити план проведення місячника методичної роботи (додаток). 

3. Методисту Устименко А.В., головам методичних комісій Мамчур В.В., Панченко Л.О. 

сприяти ефективній організаційній роботі з проведення заходів та залучити до участі у ньому 

всіх педагогічних працівників освітнього закладу. 

           4. Усім  педагогічним працівникам прийняти активну участь та забезпечити якісну 

підготовку до місячника методичної роботи згідно з додатком до наказу.  

5. Інформацію про проведення місячника методичної роботи висвітлювати на вебсайті 

та соціальних мережах ліцею. 

6. Підсумки проведення місячника методичної роботи заслухати на педагогічній раді 

26 лютого 2021 року. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з              

навчально - виробничої роботи Бондар Г.В., методиста Устименко А.В. 

8. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                   Людмила ПОСТОЛЕНКО 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

__________  А.В. Устименко 

__________  Г.В. Бондар 

__________  Л.О. Панченко 

__________  В.В. Мамчур 

__________  Н.В. Каркищенко 

__________  О.Б. Пєстрікова 

__________  М.І. Осадча 

 

__________  О.С. Савчук 

__________  М.В. Іваницька 

__________  Р.О. Лимар 

__________  М.І. Головачова 

__________  К.В. Кепенко 

__________  В.М. Диптан 

__________  В.Г.  Лисий 

 

 

 

 

 

mailto:vasylkiv_licej@ukr.net
http://www.vasylkiv-litsei.com.ua/


Додаток 

до наказу від 21.01.2021 №_____-О 

 

 

 

План 

місячника методичної роботи 

у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

«Від творчого педагога – до компетентного здобувача освіти» 

01.02 – 26.02.2021  

Час 

проведення 
Заходи 

Місце 

проведення 
Виконавці 

Понеділок 1 лютого 

15.15 Відкриття місячника методичної роботи актова зала   

№ 2.15 

Постоленко Л.М., 

директор; 

Бондар Г.В., 

заступник 

директора з НВР 

з 01.02 по 

26.02.2021 р 

Виставка - огляд методичної літератури:  

«Від творчого педагога – до 

компетентного здобувача освіти» 

інтерактивна 

читальня 

каб. №1.11 

Педагогічні 

працівники 

закладу 

Вівторок 2 лютого 

08.30 Практичний семінар – виробниче навчання 

на тему: «Я будую свій дім» 

майстерня 

штукатурних 

робіт № 1.3 

Панченко Л.О. 

викладач 

математики, 

Осадча М.І. 

Майстер в/н 

Середа 3 лютого 

15.15 Майстер-клас на тему: «Використання 

інтерактивної дошки як одна з вимог 

сучасного освітнього процесу» 

кабінет фізики 

та 

електротехн. 

№3.4 

Каркищенко Н.М. 

викладач фізики 

Вівторок 4 лютого 

10.00-15.00 Конкурс фахової майстерності з професії 

«ШТУКАТУР» 

майстерня 

кам’яних робіт 

№1.16 

Савчук О.С., 

викладач 

спецдисциплін, 

Осадча М.І. 

Майстер в/н 

П’ятниця 5 лютого 

15.15 Психолого-педагогічний семінар на тему: 

«Емоційна компетентність як запорука 

підвищення психологічної культури 

сучасного педагога» 

актова зала  

 № 2.15 

Пєстрікова О.Б. 

практичний 

психолог 

Вівторок 9 лютого 

15.15 Навчальний семінар на тему: «Естафета 

передового досвіду Школи педагогічної 

майстерності»: Система виховної роботи в 

ліцеї. Зміст педагогічного досвіду кращих 

педагогів, класних керівників 

кабінет фізики 

та 

електротехн. 

№3.4 

Каркищенко  

Н. М. 

викладач фізики 

Середа 10 лютого 

15.15 Семінар-практикум «Алгоритм створення 

міні проєкту на прикладі професії 

будівельного напрямку з використанням 

ІТ технологій» 

кабінет 

математики, 

будівельного 

та технічного 

креслення 

№2.11 

Панченко Л.О. 

викладач 

математики 



Четвер 11 лютого 

10.00-15.00 Конкурс фахової майстерності з професії 

«ПЕРУКАР» 

кабінет 

перукарської 

справи та 

матеріалознавс

тва №1.10 

Яценко М.В., 

майстер в/н  

 

П’ятниця 12 лютого 

15.15-16.00 Майстер-клас на тему: «АR (доповнена 

реальність) технології під час навчання» 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Кепенко К.В. 

викладач 

спецдисциплін 

Понеділок 15 лютого 

14.00-16.00 Онлайн-заняття «Ефективне використання 

відкритих онлайн ресурсів у 

дистанційному навчанні» 

ІРЦ 
каб. №1.26 

Гуменний О.Д. 

старший 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

електронних 

навчальних 

ресурсів 

Психологічний супровід викладачів ЗПТО 

під час дистанційної та змішаної форми 

навчання 

Лапа О.В. 

кандидат 

педагогічних 

наук, науковий 

співробітник 

лабораторії 

зарубіжних 

систем 

професійної 

освіти і навчання 

Інституту 

професійно-

технічної освіти 

НАПН України 

Вівторок 16 лютого 

14.20 Мовний захід присвячений Міжнародному 

дню рідної мови «Нова доба, нового 

прагне слово» 

актова зала  

 № 2.15 

Іваницька М.В. 

викладач 

української мови 

та літератури 

15.15 Засідання атестаційної комісії «Аналіз, 

самооцінка та корекція власної 

педагогічної діяльності як результат 

підвищення кваліфікації» (Творчі звіти 

тих, хто атестується)  

інтерактивна 

читальня 

каб. №1.11 

Бондар Г.В., 

заступник 

директора з НВР; 

Устименко А.В., 

методист 

Середа 17 лютого 

09.25  Відкритий урок з предмета «Правила 

дорожнього руху» на тему: «Дорожні 

знаки» 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Лисий В.Г. 

майстер в/н 

12.00-14.00 Онлайн-семінар «Ціннісні орієнтири 

педагога нової української школи» 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Гребеніченко 

Ю.М., методист 

відділу 

моніторингу 

якості освіти 

Четвер 18 лютого 

12.30-14.00 Інтерактивна лекція «Сучасні освітні 

тренди: м’які навички, професії 

майбутнього» 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Гребеніченко 

Ю.М., методист 

відділу 



Тренінг «Практики соціально-емоційного 

та етичного навчання з формування 

м’яких навичок» 

моніторингу 

якості освіти 

П’ятниця 19 лютого 

12.00 «Грай та розрізняй». Навальна ігрова 

діяльність. 

Освітня вечірка «Брифінг на Балі» (дрес-

код морська тематика) 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Гребеніченко 

Ю.М., методист 

відділу 

моніторингу 

якості освіти 

Понеділок 22 лютого 

09.25 Майстер-клас на тему: «Декоративна 

штукатурка Марморіно» 

майстерня 

штукатурних 

робіт № 1.3 

Савчук О.С., 

викладач 

спецдисциплін, 

Осадча М.І. 

Майстер в/н 

10.20 Відкритий урок виробничого навчання на 

тему: «Виготовлення суконь різних стилів 

з використанням машинної вишивки» 

майстерня 

швейного 

виробництва 

№ 1.9 

Диптан В.М. 

майстер в/н 

Вівторок 23 лютого 

10.20 Відкритий урок-гра з предмета «Основи 

галузевої економіки», на тему: «Мій 

власний бізнес» 

кабінет історії, 

основи 

правових 

знань,  

основи 

економіки і 

підприєм- 

ництва № 3.3 

Мамчур В.В. 

викладач історії 

економіки та 

правознавства 

Середа 24 лютого 

15.15 Засідання круглого столу МК 

профтехциклу «Розвиток творчого 

потенціалу педагога на основі виконання 

плану самоосвіти» 

актова зала   

№ 2.15 

Панченко Л.О., 

голова МК 

профтехциклу 

Четвер 25 лютого 

15.15 Засідання круглого столу МК 

загальноосвітнього циклу «Розвиток 

творчого потенціалу педагога на основі 

виконання плану самоосвіти» 

актова зала   

№ 2.15 

Мамчур В.В., 

голова МК 

загальноосвітньо-

го циклу 

П’ятниця 26 лютого 

15.15 Засідання педагогічної ради підбиття 

підсумків роботи місячника методичної 

роботи. 

Презентація відеозвіту ММР 

ІРЦ 

каб. №1.26 

Постоленко Л.М., 

директор; 

Бондар Г.В., 

заступник 

директора з НВР; 

Устименко А.В., 

методист; 

Мамчур В.В., 

голова МК 

викладачів 

загальноосвітніх 

дисциплін; 

Панченко Л.О.,  

голова МК 

профтехциклу 

 










