Методична комісія суспільно-гуманітарної підготовки
Ми виховуємо та навчаємо
не носія знань, а людину,
яка може жити в суспільстві
і приносити йому користь.
О.Сухомлинський
Методична комісія працює над проблемою:
«Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного навчання»
Голова методичної комісії: Ледней Наталія Петрівна
Члени методичної комісії:
◄ Бокоч Петро Михайлович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист
◄ Зизень Ярослав Михайлович – спеціаліст І категорії
◄ Копчалюк Марта Андріївна - спеціаліст вищої категорії, старший викладач
◄ Ледней Наталія Петрівна - спеціаліст вищої категорії
◄ Ташликович Мирослава Миколаївна спеціаліст ІІ категорії
◄ Дерен Лариса Георгіївна - спеціаліст вищої категорії
◄ Маркуш Оксана Василівна
◄ Фірцак Яна Вікторівна
◄ Бокоч Людмила Михайлівна - спеціаліст ІІ категорії
◄ Грицан Марія Михайлівна
◄ Вакій Оксана Михайлівна - спеціаліст І категорії
◄ Лазаренко Олександр Петрович - спеціаліст І категорії
◄ Іляшко Ярослав Ярославович
◄ Небола Михайло Михайлович - спеціаліст вищої категорії
Головна мета методичної роботи викладачів суспільно-гуманітарної підготовки:
надання допомоги викладачам у розвитку та підвищенні професійної майстерності;
активізація творчого потенціалу кожного викладача;
удосконалення високого рівня професіоналізму викладачів;
впровадження та застосування у роботі досягнень науки
узагальнення та поширення досвіду викладачів.
Основні завдання:
освітня і самоосвітня діяльність викладача;
активне впровадження інноваційних педагогічних технологій,
сучасних методів навчання;
створення навчальних та виховних проектів;
зміцнення навчально-методичного, дидактичного
забезпечення навчально-виховного процесу;
обмін досвідом роботи;
організаційна робота з молодими викладачами щодо зростання їхньої майстерності;
робота з обдарованими учнями;
вивчення новинок професійної літератури;
навчання учнів у творчо-особистісному вимірі.



Шляхи реалізації завдань:
систематичне вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, практичних
умінь і вихованості учнів;






вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної
науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості,
новаторських пошуків.
Напрямки діяльності:
вивчення та обговорення теорії інноваційного навчання, запровадження його в
практику.
створення умов для обміну педагогічним досвідом, обговорення наукових і
методичних новинок.
Список педагогічних працівників, які входять до складу методичної комісії:
◄ Бокоч Петро Михайлович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист
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