
Педагогічний колектив Державного професійно-технічного навчального

закладу  "Дубровицький  професійний  ліцей"працює  над єдиною  науково-
методичною  проблемною  темою: "Створення  умов  для  безперервного
підвищення  професійної  компетентності  педагогічних  працівників  та
формування  конкурентноспроможного  випускника  в  умовах  модернізації
навчально-виховного і виробничого процесів ". 

Загальноосвітня  підготовка є  вагомою  складовою  у  навчанні  професійно-
технічного закладу. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері
праці,  де  діють  постійно  змінні  економічні  умови,  оновлюються  напрями
господарської діяльності, з'являються нові технології. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» повна загальна середня освіта є
обов’язковою, тому здобувачі освіти ліцею разом із обраною професією отримують
і повну загальну середню освіту.

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і
соціалізація  особистості,  яка  здатна  до  життя  в  суспільстві  та  цивілізованої
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж
життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення  цієї  мети  забезпечується  шляхом  формування  ключових
компетентностей,  необхідних  кожній  сучасній  людині  для  успішної
життєдіяльності: 

вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

математична компетентність; 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність; 

інформаційно-комунікаційна компетентність; 

громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов’язані  з  ідеями  демократії,
справедливості,  рівності,  прав людини, добробуту та здорового способу життя,  з
усвідомленням рівних прав і можливостей;

 культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність тощо.

Педагогічні  працівники  закладу  освіти  впроваджуючи  сучасні  технології,
форми, методи, прийоми досягають поставленою мети.

Основні напрями проведення навчальної роботи:

виконання навчальних програм із загальноосвітніх предметів; систематизація



навчальної документації та удосконалення комплексного методичного забезпечення
вивчення загальноосвітніх предметів;

вивчення адаптації учнів І-го курсу; 
проведення  моніторингу  навчальних  досягнень  учнів з  предметів

загальноосвітньої підготовки; 
консультування  та  інформування  з  питань  зовнішнього  незалежного

оцінювання;
участь в обласних конкурсах і учнівських олімпіадах; 
організація та проведення  тижнів загальноосвітніх предметів.
Викладачі  загальноосвітніх  дисциплін  надають  перевагу  тим  сучасним

особистісно орієнтованим  методикам  навчання,  які  активізують  пізнавальну
діяльність  студентів,  викликають  інтерес  до  предметів,  розкривають  суть,
стимулюють  логічне  мислення,  вміння  аналізувати,  робити  висновки  та
узагальнення.  Значну  увагу  приділяють  розвиткові  творчого  потенціалу,
формуванню компетентностей, спрямовуючи їх на виховання професійних якостей
особистості.

Методичні  циклові  комісії  працюють  над  комплексами  навчально-
методичного забезпечення, удосконаленням та впровадженням в навчальний процес
новітніх технологій, електронних посібників для самостійної роботи студентів. З
метою  забезпечення  виконання  навчальних  планів  та  програм,  проведення  на
якісному  рівні  занять  з  дисциплін  циклу  загальноосвітньої  підготовки  створена
належна матеріально-технічна база.

Методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін
Полховська Тетяна Олександрівна

голова МК природничо-математичних дисциплін
 До  складу  циклової  методичної  комісії  входить  6  викладачів,  у

розпорядженні  яких  обладнані  кабінети  та  лабораторії.  Усі  вони  естетично
оформленні,  забезпечені  необхідною  кількістю  приладів  та  матеріалів.  Крім
традиційних  методів  навчання  викладачі  МК  використовують  елементи
інтерактивного навчання, застосовують комп’ютерні та мультимедійні технології.

Значна  увага  приділяється  самостійній  та  індивідуальній  роботі  студентів,
розвитку  логічного  мислення,  формуванню  вмінь  та  навичок  при  розв’язуванні
конкретних завдань. Велика увага приділяється розробці та виданню навчальних і
навчально-методичних матеріалів, розробці й оновленню планів  занять відповідно
до сучасних вимог науки й освітніх стандартів.



Методична комісія викладачів фізичного виховання і захисту України
Лясковець Руслана Василівна

голова МК фізичного виховання і захисту України
Фізичне  виховання  посідає  важливе  місце  у  навчально-виховному процесі,

забезпечує  різнобічну  фізичну  й  спортивну  підготовку  учнів,  формує  свідоме
ставлення до рухової активності.

Основне завдання МК фізичного виховання і захисту Вітчизни – формування
фізичної  культури  учнів,  удосконалення  спортивної  майстерності,  організація
здорового  способу  життя,  оволодіння  базовими  знаннями  військово-медичної
підготовки.

При проведенні занять з фізичного виховання використовуються різні форми
організації навчально-виховного процесу: обов’язкові заняття з фізичної культури,
що  проводяться  за  розкладом,  самостійні  заняття  здобувачів  освіти у  групах
здоров’я та спортивних секціях.

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних наук
                  Стріла Ольга Григорівна

голова МК  суспільно-гуманітарних дисциплін
Однією з основних функцій МК є формування в  учнів сучасного світогляду,

вміння логічно, конструктивно та творчо мислити, здійснювати аналіз політичного
та економічного життя нашої країни.

На  викладацький  склад   методичної  комісії  покладені  завдання
культурологічної  підготовки  здобувачів  освіти,  формування  національної
свідомості,  патріотизму,  соціально-психологічних  якостей  свідомих  громадян,
здатних  до  самовираження  та  самоствердження.  Реалізація  цих  завдань
відбувається  через  викладання  таких  навчальних  дисциплін:  «Історія  України»,
«Всесвітня  історія»,  «Іноземна  мова»,  «Українська  мова  і  література»,
«Правознавство» та інші.

Викладацький  склад  вдало  поєднує  досвід  старших  та  завзятість  і
енергійність  молодих  фахівців.  Постійно  працює  над  підвищенням  рівня  змісту
дисциплін,  використовуючи  у  своїй  діяльності  інноваційні  методи  та  новітні
технології навчання. 
 Викладачі  МК суспільно-гуманітарних  дисциплін беруть  участь  у  роботі
конференцій та обласних семінарів, проводять відкриті навчальні заняття та виховні
заходи, висвітлюють результати своєї праці в соціальних мережах. 

У  розпорядженні  викладачів  4 кабінетів: іноземної  мови,  зарубіжної
літератури,   української  мови  та  літератури, історії. Кожний  викладач  розробив
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Усі кабінети естетично
оформлені  та  забезпечені  належною кількістю навчально-методичної  літератури,
яка систематично поновлюється та поповнюється.


