
 ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» 

відкриті уроки та позакласні заходи  

методичних об'єднань, циклових комісій 

(2018-2019 навчальний рік ) 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Виховна робота: 

Олімпійськими шляхами до 

здорового майбутнього (година 

спілкування) 

вересень 
викладач 

Каблюк В.А. 
 

2. 
Урок в/н: 

Підготовка поверхонь під 

штукатурку. (група № 18) 

жовтень 
майстер в/н 

Литвинченко А.І. 
 

3. 
Показовий урок: Складні 

речення. (українська мова) 
жовтень 

викладач 

Салій О.М. 
 

4. 

Бінарний урок: Тренування 

одноманітності прицілювання. 

Вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. Ведення м'яча 

зовнішньою та внутрішньою 

стороною стопи. Навчальна 

двостороння гра. (Захист 

Вітчизни, фізкультура). 

листопад 

викладачі 

Гонор Г.В. 

Каблюк В.А. 

 

5. 
Відкритий урок: Вартова 

служба. (Захист Вітчизни) 
листопад 

викладач 

Гонор Г.В. 
 

 

Виховна робота: Вечір пам’яті 

«голодомор - чорна сповідь моєї 

Вітчизни» 

листопад 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В. 

 

6. 

Бінарний урок: Облицювання 

вертикальних поверхонь 

різними способами.  

(Технологія лицювальних робіт, 

виробниче навчання група 

№ 30) 

листопад 

викладач 

Темченко В.А. 

майстер в/н 

Омарова В.Б. 

 

7. 

Бінарний урок:  

Технологія приготування страв з 

каш. 

(Технологія приготування їжі, 

Облік калькуляція, звітність). 

грудень 

викладачі 

Залозна Т.М. 

Тимощенко І.М. 

 

8. 

Відкритий урок: Прийоми м’яча 

двома руками знизу, зверху. 

Навчальна гра. (Фізкультура). 

грудень 
викладач 

Каблюк В.А. 
 

9. 
Відкритий урок: Об’єм 

циліндра (математика). 
грудень 

викладач 

Тахтай І.Є. 
 

10. 

Бінарний урок:  

Шпалерні роботи ( технологія 

малярних робіт, виробниче 

навчання група № 20 

грудень 

майстри в/н 

Клець О.О. 

Пилипенко Є.І. 

 



11. 

Урок в/н: Підготовка різних 

поверхонь під штукатурку 

(гр.10) 

грудень 
майстер в/н 

Галущенко Г.І. 
 

12. 

Урок в/н: Підготовка раніше 

поштукатурених поверхонь під 

фарбування (група № 14) 

грудень 
майстер в/н 

Малес В.Г. 
 

13. 
Урок в/н: Нарізання та 

відновлення різьби (група № 15) 
грудень 

майстер в/н 

Кочмак О.І. 
 

14. 
Позаурочний захід до 

Міжнародного дня рідної мови 
лютий 

викладач 

Салій О.М. 
 

15. 
Відкритий урок в/н: 

Приготування страв з овочів 

фаршированих. (група № 22) 

лютий 
майстер в/н 

Маленко В.І. 
 

16. 
Відкритий урок в/н: Кольорове 

фарбування поверхонь. 
лютий 

майстер в/н 

Малес В.Г. 
 

17. 
Виховний захід: «Україна – це 

не хтось, а Я!» 
лютий 

класний керівник 

Темченко В.А. 

майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

18. 

Урок в/н: Розбирання та 

складання коробки перемикання 

передач (гр.21) 

лютий 
майстер в/н 

Салій С.М. 
 

19. 

Урок в/н: Нанесення 

декоративної штукатурки.(група 

№ 30) 

березень 
майстер в/н 

Омарова В.Б. 
 

20. 
Показовий урок в/н: 

Приготування десертів 
березень 

майстер в/н 

Набока О.О. 
 

21. 
Показовий урок в/н: 

Приготування страв з 

тушкованої та запеченої риби. 

березень 
майстер в/н 

Колодка Л.М. 
 

22. 
Показовий урок в/н: 

Приготування страв з прісного 

тіста. 

березень 
майстер в/н 

Декунова Н.І. 
 

23. 
Виховна робота: тематичний 

вечір «Хліб всьому голова». 
березень 

майстер в/н, 

керівник групи 

Маленко В.І. 

 

24. 

Виховна робота: Технології 

правового самоформування 

особистості (година 

спілкування) 

квітень 
класний керівник 

Мумінджанов В.О. 
 

 


