Звіт про навчально-методичну роботи за 2019-2020 н.р.
Методична робота велася відповідно до Положення про організацію
методичної роботи у ПТНЗ та плану методичної роботи Рівненського
професійного ліцею.
На початку навчального року було створено педагогічну раду,
затверджено план її роботи, згідно з яким було проведено 4 чергових
засідання .
Створена атестаційна комісія, подані заяви та графіки атестації
вивчено систему роботи педагогічних працівників, що атестуються.
Були проведено професійний тиждень – перукарського мистецтва, у
межах якого відбулися відкриті уроки, позаурочні заходи:
˗ Олімпіада з професії «перукар»
˗ Відкрита інтерактивна година спілкування «Гра сенсів»
˗ Арт-майстерня з візажу
˗ Флешмоб «Заплети косу»
Також у ліцеї проводився тиждень права, який організовувала
викладач даного напрямку Марчук Н.С .
Проведено відкриті заходи:
 майстер виробничого навчання – Максимишин Василь
Степанович провів тематичний захід до Дня пам’яті жертв
Бабиного Яру.
 майстер виробничого навчання - Тетюшкін Олексій
Геннадійович провів відкриту виховну годину на тему:
«Дотримуйся правил дорожнього руху – збережи життя!».
 майстер виробничого навчання Ніколаєва Ольга Боорисівна
та керівник фізичного виховання Дубнюк Анатолій
Олексійович провели відкритий виховний захід під назвою
"Один день з життя козаків".
 викладач спецдисциплін - Іськович Руслана Романівна
провела інтерактивну годину спілкування «Гра сенсів».
 майстер в/н Глух Дарія Володимирівна провела урок-реквієм
до Дня пам’яті жертв голодомору.

 майстер в/н Ніколаєва Ольга Борисівна провела захід до Дня
пам’яті жертв голодомору «Минуле стукає в наші серця».
 викладач Марчук Наталія Святославівна провела відкриту
виховну година на тему: "Шкідливим звичкам - Ні".
 майстер виробничого навчання Логвин Олена Степанівна
провела відкриту виховну годину на тему: «А старість треба
поважати!».
 вихователь Омельчук Наталія Анатоліївна та майстер в/н
Рогашевська Олена Дмитрівна підготували тематичний захід
«Студентська вечірка».
Працівники ліцею брали участь у заходах, що проводилися у
Рівненській області, та Україні, а саме:
1. Литвинчук М.А. доповідь «Компетентнісний підхід, як передумова
створення інноваційного середовища навчального закладу»: матеріали
обласного інтернет–семінару «Підвищення якості освітніх послуг в
умовах інноваційного середовища системи професійної (професійнотехнічної) освіти», 12.11.2019
2. Ковальчук Оксана, Непеляк Алла, Присяжна Діна - семінар керівників
гуртків художньо-естетичного напряму закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області за темою «Активізація творчої і пізнавальної
діяльності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
засобами сучасних технологій».
Кращі доробки працівників публікувалися у педагогічній, фаховій
пресі та інформаційно-методичних вісниках НМЦ ПТО у Рівненській
області, а саме
1. Іськович Р.Р., стаття «Зацікавити навчанням або як я проводжу реформу
освіти» у Видавничій групі ОСНОВА (Науково-методична література для
працівників шкіл, ДНЗ та бітьків), 06.07.2019.
Педагогічні працівники ліцею
Всеукраїнських заходах, а саме:
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1. Електромонтер Павлюк Антон виборов третє місце (підготували
учня майстер в/н Борисюк Ф.С., викладач Костюкевич І.Г.),

2. Зварювальник Дмитро Климчук виборов друге місце (підготували
учня майстер в/н Корніюк А.В., викладач Матвійчук О.А.)
3. Перукар Ляшук Анна Віталіївна отримала четверте місце.
Методист ліцею

Кузьмич І.П.

