
 
 

ПЕРЕЛІК 
відкритих уроків та  виховних заходів викладачів та майстрів виробничого навчання 

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»  
у 2020-2021 навчальному році. 

 

№ 
з/п П.І.Б.  

педагога 
Предмет  Тема відкритого 

уроку 

Дата 

прове-
дення 

Тема предметного        
виховного заходу 

Дата про-
ведення 

Педпра 

цівники, 

що 

атестую

ться 

1 Конопчук 

С.Ю. 
Зарубіжна 
література 

«Гамлет – вічний образ 

світової літератури» жовтень Виховний захід  
«Свята в Україні» 

грудень 
  

2 Касіч Н.М.  Українська 

мова 

Лексикологія. 

Запозичені та власні 

українські слова. 
жовтень 

До Дня української 

писемності та мови «Ну 

що б, здавалося, слова?» 
листопад  

3 Коробенко 

К.І. Географія  «Німеччина»  грудень 
Розважальне шоу з 

географії «Світами за 

скарбами» 
лютий  

4 Рисак А.В. Геометрія 
«Паралельне 

проектування та його 

властивості» 
листопад Математичний квест        

«У пошуках скарбів» січень  

5 Назаренко 

Н.О. 
Фізична 

культура 
 «Здорова нація – 

здоровий ти»  лютий 
Виховний захід «Спорт, як 

спосіб життя» 
 

лютий    

6 Дем’яненко  

В.В Історія України «Приєднання західно-
українських земель» травень 

Виховна година до 

перемоги над німецько-
фашистськими 

загарбниками                  
«Не забудемо ніколи» 

травень  

7 Саєнко  

Л.М.  Фізика «Магнітне поле 

струму» грудень Фізичний КВК жовтень  

8 Середюк 

Н.В. 

Товарознавство 

та технології 
приготування 

борошняних 
кондитерських 

виробів 

«Технологія 

приготування пісочних 

тістечок» 
листопад Вікторина «Кулінарна 

мозаїка» грудень  

9 Семенюта 

С.І. 

Основи 

будівельного 

креслення 

«Побудова 

перспективи інтер’єру»  вересень 
Година спілкування 

«Будівля архітектури і 

політики» 
березень  

10 Демчук І.М. 

Технології 

комп’ютерної 

обробки 

інформації 

«Робота в СУБД. 
Створення таблиці» лютий 

Виховний захід «День 

пам’яті жертв 

голодомору»  
листопад атеста

ція 

11 Крамарен- 
ко Ю.М. Правознавство «Червона книга 

України» грудень 
Година спілкування 

«Загальна декларація прав 

людини» 
грудень  

12 Бевза Ю.В. 
Основи 

галузевої 
економіки 

«Бізнес-план» квітень Виховна година «Стоп! 
Живий товар» квітень   

 

13 Бількевич 

Ю.А. 
Бухгалтерський 

облік 
«Бухгалтерський 

баланс» березень 
Виховний захід «Всі 

професії важливі – обирай 

свою» 
березень  

14 Яременко 

О.І. 

Майстер 

виробничого 

навчання 

«Кулінарна розробка  

птиці. Приготування 

страв» 
11.12 Усний журнал  

«Магія смаку» грудень атеста

ція 

15 Дяченко  

Р.С. 

Майстер 

виробничого 

навчання 

«Приготування простих 

нарізних і поштучних 

тістечок з різних видів 

тіста» 

березень До  свята 8 березня «Усім 

жінкам присвячується» березень атеста

ція 

                                                                                                             
  
О. Липовенко 
 

 


