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План проведення місячника  
педагогічної майстерності 

 «Сучасно. Творчо. Компетентно» 

 

День тижня 
Заходи 

Місце 

проведення 
Виконавці 

І тиждень 

 

Понеділок   

1 лютого 

Відкриття місячника методичної роботи. 

Ознайомлення з планом проведення 

місячника на оперативній методичній 

нараді. 

Виставка-огляд новинок методичної 

літератури та періодики.  

Методичний 

кабінет 

 

 

Бібліотека 

Методисти 

 

 

 

Н. Глабець 

 

Вівторок 

2 лютого 

Виставка методичних напрацювань 

педагогів училища. 

 

Засідання Школи молодого педагога. 

 

  

 

 

Методичний 

кабінет 

 

 

Методисти 

 

 

Педагоги-

наставники 

 

  
 

Протягом 

тижня 
Завершальний етап обласного STEAM-

проєкту «Таємниці хімії в моїй професії».  

Підготовка відеоматеріалів проєкту 

«Хімія в тарілці борщу». 

 

Конкурс «Портфоліо – складовий 

компонент ділової культури сучасного 

педагога» серед педагогічних 

працівників, які атестуються. 

 

 

 

Взаємовідвідування уроків (за окремим 

планом).  

Кабінет хімії 

 

 

 

 

 

Ю. Шанусь,         

В. Корнієнко, 

методисти 

 

 

 

Методичний 

кабінет 

Методисти, 

педагоги, які 

атестуються 

 

 

 

 

Адміністрація, 

методисти, голови 

МК 

 

 

Середа 

3 лютого 

Засідання методичної комісії спортивно-

патріотичного та кулінарного напрямку 

«Формування здорового способу життя як 

основна складова навчально-виховного 

процесу».  

Кабінет кулінарії 

 

 

С. Зеленець 

 

 

Четвер Засідання методичної ради «ЗНО - 2021: Інформаційно-  



4 лютого 

 

ефективна підготовка випускників до 

ДПА». 

ресурсний центр 

 

Члени МР 

 

П’ятниця 

5 лютого    
Засідання інтелектуального клубу 

гуманного педагога.  

Інформаційно-

ресурсний центр 

 

Методисти 

 

 

ІІ тиждень 

Понеділок 

8 лютого 

 

Відкриття тижня інформатики «У вирі 

інформаційних технологій». 

 

Кабінет 

інформатики 

Г. Ільченко 

 

  

 

Вівторок 

9 лютого  

Урок до Дня безпечного Інтернету 

«Користуйся Інтернетом безпечно!» 

(група  № 134). 

Кабінет 

інформатики 

 

 

Г. Ільченко, 

методисти  

Середа 

10 лютого 

Засідання методичної комісії викладачів 

природничо-математичних дисциплін 

«Методика формування математичних 

компетентностей здобувачів освіти». 

Відкритий урок виробничого навчання 

«Приготування вареників з різними 

начинками» (група № 116). 

Кабінет  № 109 

 

 

Лабораторія 

кухарів 

 

Ж. Ляшенко 

 

 

Г. Сливка 

Четвер 

11 лютого 

Тренінг для педагогів «Як ефективно 

використовувати освітні онлайн-сервіси».  

Інформаційно-

ресурсний центр 

 

Г. Ільченко 

 

П’ятниця 

12 лютого 

Відкрита година спілкування «Будь-які 

зміни найкраще починати з себе» (група 

№ 111). 

 

Брейн-ринг «Комп’ютерний світ» (І курс). 

 

Підведення підсумків тижня 

інформатики. 

Кабінет 

креслення 

 

Кабінет 

інформатики 

 

В. Пугач 

 

 

Г. Ільченко 

 

 

 

ІІІ тиждень 

Понеділок 

15 лютого 

Відкриття тижня історії «Сьогодні – 

знавці історії, а завтра - її творці». 

Виставка історичної наукової та 

художньої літератури. 

Кабінет історії 

 

 

Бібліотека 

 

Л. Фанасєєва, 

А. Чирка 

 

 

Н. Глабець 

 

Вівторок 

16 лютого  

Відкритий урок історії України 

«Проголошення незалежності України».  
Кабінет історії Л. Фанасєєва 

Середа  

17 лютого 

Засідання методичної комісії викладачів 

суспільно-гуманітарних предметів 

«Професійна мобільність педагога, або 

Чому треба вчитися і змінюватися все 

життя?» 

  

Відкритий урок виробничого навчання  

«Розточування скрізних отворів» (група 

Кабінет № 109 

Л. Фанасєєва 

 

 

 

 

 

О. Авраменко 

 



№ 111). 

Засідання методичної комісії викладачів 

та майстрів в/н професійної підготовки. 

 

 

В. Пугач 

 

Четвер 

18 лютого 

Літературна вітальня «Шануймо рідне 

слово!» 

  

Інформаційно-

ресурсний центр 

 

Л. Шекера,  

О. Матусевич 

Упродовж 

тижня 

Проведення училищного етапу обласного 

конкурсу читців «Довго щирими словами 

до людей промовлятиму я…» до 150-

річчя від дня народження Лесі Українки.  

Запис відео переможця. 

Кабінет 

української 

літератури 

 

Г. Лужанська,     

Л. Шекера,          

О. Матусевич 

П’ятниця 

19 лютого 

 

Захід до Міжнародного дня рідної мови 

«Мова – як море…» 

 

Участь в обласному етапі конкурсу читців 

до 150-річчя з Дня народження Лесі 

Українки. 

 

 

Засідання історичного клубу «Крим – 

невід’ємна частина України».  

Підведення підсумків тижня історії. 

 

Кабінет 

української 

літератури 

 

Онлайн 

 

 

 

Кабінет історії 

 

 

О. Матусевич 

 

 

О. Матусевич,     

Л. Шекера,            

Г. Лужанська 

 

А. Чирка,             

Л. Фанасєєва 

ІV тиждень 

Понеділок 

22 лютого 

 

Відкриття тижня зварювання «Сучасний 

погляд на професію зварника». 

 

Підготовка до участі в обласному 

учнівському поетичному онлайн-

челенджі.  

Кабінет 

зварювання 

 

 

 

Методичний 

кабінет 

 

О. Бакало 

 

 

Викладачі, 

керівники груп, 

керівники гуртків 

Вівторок  

23 лютого 

Бібліотечний урок «Зустріч двох 

поколінь: минуле і сучасне (поетична 

мова Лесі Українки та Ліни Костенко)». 

 

 

 

Відкритий урок виробничого навчання у 

гр.113. 

 

 

 

Бібліотека 

 

 

Зварювальна 

майстерня 

Н. Глабець 

 

 

 

 

В. Онопко 

 

 

 

Середа  

24 лютого 

Відкритий урок з обладнання та 

технології зварювальних робіт «Сутність 

та технологія наплавлення валиків» у     

гр. 113 

 

Засідання методичної комісії 

металообробної та електротехнічної 

Кабінет 

спецтехнології 

зварювання 

 

 

О. Бакало 

 

 

 

 

 

О. Бакало 



 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                            Г. Лужанська  

 

галузі «Творчо-пошукова діяльність  як 

важлива складова роботи педагога». 

 

 

 

Четвер 

25 лютого   

Майстер-клас зі зварювання. 

 

 

Зварювальна 

майстерня 

 

І. Рєзнік 

П’ятниця 

26 лютого 

 Підсумки тижня зварювання. 

 

Підведення підсумків місячника 

методичної роботи «Панорама 

методичних знахідок».  

Відвідування концерту артистів театру ім. 

П. Саксаганського «Rock Orchestra 

Show». 

Кабінет 

спецтехнології 

зварювання 

 

Інформаційно-

ресурсний центр 

 

 

О. Бакало 

 

 

Методисти 

 

Г. Лужанська 


