
 

 

ПЕРЕЛІК 

відкритих уроків та  виховних заходів педагогічних працівників та бібліотекаря 

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»  

у 2021-2022 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 

Конфлікт молодої 

людини та суспільства 

в романі Ф. Стендаля 

«Червоне і чорне» 

березень 
Позаурочний захід 

«English words around us» 

грудень 

 

атеста

ція 

 

2 Касіч Н.М. 
 Українська 

література 

«Остап Вишня. 

Життевий і творчий 

шлях» 

грудень 

Інформаційна година до 

Дня української 

писемності та мови  

листопад  

3 
Коробенко 

К.І. 
Географія  «Німеччина» березень 

Година спілкування «День 

Українського козацтва» 
жовтень  

4 Рисак А.В. Алгебра 

«Поняття про приріст 

аргументу і приріст 

функції означення 

похідної» 

вересень 

Урок-гра «Усе 

впорядковується 

відповідно до чисел» 

грудень  

5 
Назаренко 

Н.О. 

Фізична 

культура 

 «Розвиток фізичних 

якостей»  
жовтень  

Виховний захід «Сила 
перемагає силу, а краса 

врятує світ» 

 

березень    

6 
Дем’яненко  

В.В 
Історія України 

«Україна в період нової 

економічної політики» 
грудень 

Усний журнал «Вільні 

творять майбутнє» до 

річниці революції гідності 

 

січень  

7 
Саєнко  

Л.М. 
 Фізика 

«Збережемо клімат 

разом» (з теми 

«Єлектродинаміка») 

жовтень Фізичний КВК жовтень  

8 
Середюк 

Н.В. 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

«Технологія 

приготування 

напівфабрикатів з 

рибної котлетної маси» 

грудень 
Брей-ринг 

 «Вправний кухар» 
лютий   

9 
Семенюта 

С.І. 
Охорона праці 

«Законодавчі акти з 
охорони праці»  

вересень 
Година спілкування «Від 

успіху в навчанні до 

успіху в житті» 

квітень  

10 Демчук І.М. Інформатика 

«Обчислення, аналіз 

даних та фінансові 

розрахунки у 

табличному процесорі» 

листопад  
Літературна година  

«Свято матері» 
травень   

11 
Крамарен- 
ко Ю.М. 

Правознавство 
«Загальна декларація 

прав людини» 
грудень 

Інформаційна година 
«День української армії» 

грудень  

12 Бевза Ю.В. 

Основи 

галузевої 

економіки 

«Бізнес-план на 

підприємстві» 
жовтень  

Година спілкування 

 «Ким бути і як бути» 
грудень 

 

атеста

ція 

 

13 
Бількевич 

Ю.А. 
Бухгалтерський 

облік 

«Облік руху грошових 

коштів на рахунках в 
банках» 

жовтень 
Виховний захід 

 «Хліб усьому голова» 
вересень 

атеста

ція 
 

14 
Ільченко 

О.М. 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Виготовлення рамки 

для дзеркала 
лютий  

Виховний захід «Планета 

толерантності» 
листопад 

атеста

ція 

15 Мевх Т.В. Бібліотекар 
Бібліотечний урок 

«Книга в твоєму житті» 
березень 

Відкритий захід. 

Бібліокафе «Рідна мова 

солов’їна» 

листопад 
атеста

ція 

                                                                                                             

  

Олена Липовенко 

 

 


