
 Нове треба створювати   
в поті чола, а старе само 
продовжує існувати                        
і твердо тримається на 
милицях звички. 

                               О.І.Герцен  

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 8 м. СТРИЯ» 

 

16 березня 2017 року 

 Розум мудро створений, 
вартий більше від розуму, 
мудро наповненого. 

                                                                     
М.Монтень          

6. “Формування та розвиток осо-
бистості, соціально-
громадянського досвіду, загально-
людських моральних норм, патріо-
тичних почуттів, як основа для 
творчої самореалізації та духов-
ного самовдосконалення учнів у 
гуртковій роботі” 

Коваль М.Я. - керівник драматичного 
гуртка 

7. «Комплексне методичне забезпе-
чення уроку в/н та його ефективне ви-
користання для розвитку професійних 
знань, умінь та навичок учнів” 

Висоцький В.І.-  майстер в/н 

8. “Формування вмінь самостійної ро-
боти учнів на уроках в/н” 

Яцків А.М.- майстер в/н 

9.Формування інформаційної компете-
нтності учнів на уроках в/н з професії 
“ОКН.Адміністратор” 

Сафіяник Л.М. - майстер в/н 

7. “«Проблемна технологія на уро-

ках виробничого навчання» 

Шимків С.Й. -   майстер в/н 

Телефони : 

8 (03245) 7-13-27; 

8 (03245) 7-13-11. 

Наша адреса: 

82400,  

Львівська обл., 

м. Стрий, вул. О. 

Кобилянської, 4 

  

  



 

  активізувати впровадження в практику 
роботи педагогічних працівників учили-
ща ідей інноваційної педагогіки, орієн-
тованих на вдосконалення навчального 
процесу; 

  пошук ефективних технологій і методик 
навчання, виховання, розвитку, орієнто-
ваних на результат; 

  обмін педагогічним досвідом та удо-
сконалення навчально–методичної, на-
укової та творчої співпраці з колегами; 

 застосовувати  активні та інтерактивні 
методи навчання на уроках та в позау-
рочний час; 

  удосконалення професійної компетент-
ності педагогічних працівників; 

 оновлення інформаційного та методич-
ного забезпечення навчально-
виробничого та виховного процесу; 

  поширення перспективного досвіду в 
педагогічній діяльності. 

    Оргкомітет: 

 

        Методичний кабінет  

ВПУ-8 

Атестаційна комісія 

ВПУ-8 

         Як зробити урок 
результативним та 

інноваційним? 

         Ставте мету, і 

вперед до її досягнення!!! 

«Уміє вчити той, хто вчить цікаво» 

А. Ейнштейн 

 

«Найкраще засвоюються ті знання, 

які поглинаються з апетитом» 

А.Франс 

І. Педагогічна презентація на тему:   

« Реалізація інноваційних форм 

навчання для підвищення якості 

підготовки кваліфікованих робіт-

ників у навчально-виробничому 

та  навчально-виховному процесі   

ВПУ№8 м.Стрия »                                         

Плечій Р.М. – методист Вищого            

професійного училища №8 м.Стрия 

ІІ. Доповіді:                                                 
1."Професійна компетентність викла-
дача української літератури як необ-
хідна умова ефективності процесу на-
вчання" 

Кривошеєва О.І.– кандидат педагогіч-
них  наук,  викладач української  
літератури 

 2. «Концепція превентивного вихо-
вання учнівської молоді та можливос-
ті колективу щодо її реалізації»  

Коваль М.Я.– соціальний педагог   

3.  « Розвиток ключових компетент-
ностей учнів на уроках хімії засобами 
інтерактивних технологій»                         

Мірчук С.М. – викладач хімії 

4. « Формування комунікативних нави-
чок учнів через впровадження інте-
рактивних форм навчання на уро-
ках англійської мови»                                

Питель І.Й – викладач англ. мови 

 5. « Виховання в учнів постійного ін-
тересу до занять фізичною культу-
рою і спортом»                            

 Піщальник Ю.М.– викладач фізичного 
виховання 


