
VІ. Графік проведення та взаємовідвідування відкритих уроків, позакласних заходів 
 

 
П.І.Б. 

викладач, 

який 

проводить 

урок 

 

Навчальний 

предмет, 

спеціальніст

ь 

 

П.І.Б. 

викладач, 

який відвідує 
урок 

 

Тема уроку 

 

 

Мета відвідування 

 

Дата 

проведен

ня 

Загорська  

Оксана 

Олександрівна 

Майстер в/н Красюк В.І. 

  

Замліла Л.В. 

 

Сурган .Н.В. 

 

 Овчарова Т.В. 

 

Мальцева А.І. 

 

Орлова З.В. 

 

Шелег К. О. 

Заключний 

інструктаж з ВН за 

темою «Монтаж, 

виявлення та 

усунення неполадок 

в     ПВІ – 125БТ» 

Ефективність використання наочності, 

демонстраційного експерименту.                   

Стимулювання активної навчальної 

праці учнів.        

Формування в учнів інтересу до 

навчання. 

Робота з формування вмінь аналізувати, 

робити висновки та узагальнення. 

Цілеспрямованість роботи майстра ВН  і 

учнів 

Робота з формування та визначення 

рівня практичної підготовки учнів 

Рівень засвоєння учнями програмового 

матеріалу безпосередньо на уроці. 

14.02.19 

      

Замліла  

Людмила 

Віталіївна 

Майстер в/н  Сурган Н.В. 

Овчарова Т.В. 

 

Орлова З.В. 

Калініна І.А. 

Загорська О.О. 

Майстер- клас для 

педпрацівників на 

тему «Перевірка 

блоків пускача типу 

ПРА» 

Ефективність використання наочності. 

 

 

Передовий педагогічний досвід на уроці. 

 

05.02.19 

      



Зоріна 

 Лариса  

Євгенівна 

Викладач   спец 

технології 

Красюк В.І. 

Должикова О.В. 

 

Мальцева А.І. 

Орлова З.В. 

 

Урок з предмету 

«Устрій, ремонт, 

експлуатація 

гірничошахтного 

обладнання» за 

темою «Комбайни 

21 століття на 

шахтах ДТЕК 

Павлоградвугілля» 

Реалізація індивідуального та 

диференційованого підходів у процесі 

навчання. 

Формування в учнів технічного світогляду. 

14.02.19 

      

Кубрак 

 Катерина  

Іллівна 

Викладач 

гірничої справи 

Орлова З.В. Лекція за темою  

«Як стати 

професіоналом» 

Створення умов для професійного 

самовизначення, професійна орієнтація, 

надання загальних відомостей про 

професію «Електрослюсар підземний» та 

їх вимоги до людини, ознайомлення з 

потребами регіонального ринку праці та 

врахування освітніх потреб учнів. 

 

13.02.19 

      

Калініна  

Ірина 

 Андріївна 

Майстер в/н Красюк В.І. 

 

Мальцева А.І. 

Орлова З.В. 

Лекція за темою 

«Шахтні 

електровози.  

Етапи еволюції» 

Ефективність використання технічних 

засобів навчання 

Створення умов для професійного 

самовизначення, професійна орієнтація, 

готовність до безперервної професійної 

освіти, надання загальних відомостей про 

основні групи професій та їх вимоги до 

людини, ознайомлення з потребами 

регіонального ринку праці та врахування 

освітніх потреб учнів. 

19.02.19 

      



Красюк 

Вікторія 

Іванівна 

Майстер в/н Замліла Л.В. 

Орлова З.В. 

Загорська О.О. 

 

Лекція-Вікторина 

«Вгадай професію» 

 

Реалізація міжпредметних зв'язків. 

Професійна орієнтація, готовність до 

безперервної професійної освіти, надання 

загальних відомостей про основні групи 

професій та їх вимоги до людини, 

ознайомлення з потребами регіонального 

ринку праці . 

04.02.19 

 

      

Красюк 

Вікторія 

Іванівна 

Майстер в/н Замліла Л.В. 

Орлова З.В. 

Лекція «Розвиток 

вугільної 

промисловості. 

Заходи по 

впровадженню 

модернізації 

виробництва» 

Формування в учнів інтересу до навчання. 

Створення умов для професійного 

самовизначення, професійна орієнтація, 

готовність до безперервної професійної 

освіти, надання загальних відомостей про 

основні групи професій та їх вимоги до 

людини, ознайомлення з потребами 

регіонального ринку праці . 

06.02.19 

      

Мальцева 

 Анна 

 Іванівна 

Майстер в/н Сурган Н.В. 

Овчарова Т.В. 

Орлова З.В. 

Селюгіна К.С. 

 

 

Трембач В.С. 

 

Кубрак К.І. 

Калініна І.А. 

 

Загорська О.О. 

Ввідний інструктаж 

з ВН за темою 

«Монтаж 

поверхневих 

нереверсивних 

пускачів типу ПМЕ 

з підключенням 

трифазного 

асинхронного 

двигуна» 

Організація роботи з узагальнення та 

систематизації знань учнів. 

Раціональність застосовуваних форм, 

методів, дидактичних завдань на різних 

етапах уроку відповідно до його 

структури. 

Наявність в учнів основ конструкторських 

знань, відповідних умінь і здібностей, 

елементів технічного мислення. 

Робота з розвитку розумових здібностей 

учнів. 

Методи навчання,  для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

18.02.19 

      

Номофілова 

Лариса  

Викладач 

інформацій- 

Кубрак К.І. 

Трембач В.С. 

Бінарний урок з 

геометрії за темою 

Вивчення досвіду викладача 

Передовий педагогічний досвід на уроці 

28.01.2019 

30.01.2019 



Іванівна них технологій  

 

Загорська О.О. « Плоскі 

геометричні 

фігури(повторення) 

в групах 1-18,2-18 

Організація роботи учнів на уроці. Ступінь 

їх самостійності. 

      

Овчарова  

Тетяна 

 Василівна 

 

Майстер в/н Замліла Л.В. 

 

 

Сурган Н.В. 

 

 

Орлова З.В. 

 

 

Селюгіна К.С. 

 

Трембач В.С. 

 

 

Калініна І.А. 

 

Загорська О.О. 

 

 

Бінарний урок. 

Виробниче 

навчання за темою 

«Розбирання 

кабелю». Предмет 

«Устрій,ремонт,екс

плуатація 

гірничошахтного 

обладнання» за 

темою 

«Призначення, 

устрій гнучких 

кабелів типу 

КГШЕ» 

Організація роботи з узагальнення та 

систематизації знань, учнів, навичок на 

уроці. 

Реалізація індивідуального та 

диференційованого підходів у процесі 

навчання. 

 Наявність умінь використовувати 

одержані знання, уміння та навички для 

виконання відповідних робіт 

Організація групової, парної та ланкової 

роботи з учнями. 

Рівень знань, умінь і навичок учнів 

Здійснення зв'язку теорії з практикою, 

прищеплення практичних навичок учням 

Робота з формування в учнів позитивних 

мотивів навчання. 

Передовий педагогічний досвід на уроці. 

 

21.02.19 

      

Орлова 

 Зоя 

Володимирівна 

Викладач 

електро -     

техніки та 

рудникової 

автоматики 

Красюк В.І  

 

 

 

Замліла Л.В. 

Венту О.О. 

 

 

Урок-тренінг з 

предмету «Гірнича 

електротехніка» за 

темою «Захисти 

пускача ПВІ -320 

МВ» 

Раціональність застосовуваних форм, 

методів, дидактичних завдань на різних 

етапах уроку відповідно до його 

структури.                           

  Раціональність застосовуваних форм, 

методів, дидактичних завдань на різних 

етапах уроку відповідно до його 

структури. 

07.02.19 



 

Овчарова Т.В. 

 

 

 

Мальцева А.І. 

 

Хамаза Г.П. 

 

Селюгіна К.С. 

 

Трембач В.С. 

 

Калініна І.А. 

Загорська О.О. 

Організація роботи з узагальнення та 

систематизації знань учнів. Застосування 

ефективних технологій та методик 

навчання. на уроці. 

Робота з розвитку творчого мислення 

учнів на уроці. 

Робота з формування в учнів позитивних 

мотивів навчання. 

Використання розвивальних можливостей 

уроку. 

.Співпраця та співтворчість викладача та 

учнів на уроці. 

Вивчення досвіду викладача 

Передовий педагогічний досвід на уроці 

      

Селюгіна 

Катерина 

Сергіївна  

Майстер в/н Сурган .Н.В. 

Овчарова Т.В. 

 

Мальцева А.І. 

Орлова З.В 

Трембач В.С. 

Загорська О.О. 

 

Брейн - ринг 

«Гірничошахтне 

обладнання» 

Формування в учнів інтересу до навчання. 

Організація групової, парної та ланкової 

роботи з учнями. 

Система стимулювання пізнавальної 

активності учнів. 

Формування в учнів технічного 

світогляду. 

 

13.02.19 

      

Сурган 

 Наталя 

Володимирівна 

Викладач 

електротех-ніки  

Овчарова Т.В. 

 

Орлова З.В. 

 

Хамаза Г.П. 

Селюгіна К.С. 

 

 

Урок 

систематизації 

знань. 

Інтелектуальний 

марафон з 

предмету 

«Електротехніка» 

за темою 

 Оптимальність використання 

інтерактивних форм роботи.    

  Рівень засвоєння учнями програмового 

матеріалу безпосередньо на уроці. 

Раціональність застосовуваних форм, 

методів, дидактичних завдань на різних 

етапах уроку відповідно до його 

структури. 

18.02.19 



Трембач В.С. 

КубракК.І 

Загорська О.О. 

«Електромагне 

тизм». 

Роль контролю та стимулювання 

навчальної діяльності учнів у підвищенні 

рівня якості навчальних досягнень та 

розвитку їхньої активності. 

 

      

Трембач 

Віра 

 Сергіївна 

Майстер в/н Красюк В.І. 

Замліла Л.В. 

Овчарова Т.В. 

 

Мальцева А.І. 

Селюгіна К.С. 

Калініна І.А. 

 

Загорська О.О. 

 

 

Вступний  

інструктаж з ВН за 

темою «Монтаж, 

розбирання, 

збирання очисного 

комбайна К-80», 

повторення теми 

«Розбирання 

гнучкого кабелю» 

Ефективність використання наочності, 

демонстраційного експерименту. 

Дотримання технічних вимог у процесі 

виконання робіт 

Вивчення стану викладання. 

 

Раціональність застосовуваних форм, 

методів. 

Підтримка зацікавленості учнів до предмета 

та навчальної праці. 

12.02.19 

      

Хамаза 

 Галина 

Петрівна 

 

Майстер в/н Красюк В.І. 

Сурган Н.В. 

 

Должикова О.В. 

 

Овчарова Т.В. 

Мальцева А.І. 

Селюгіна К.С. 

Трембач В.С. 

Калініна І.А. 

Загорська О.О. 

Вступний  

інструктаж з ВН за 

темою «Монтаж, 

розбирання, 

збирання очисного 

комбайна К-80», 

презентація 

посібника  

«Комплекс засобів 

для прогнозу 

керування 

гірничошахтного 

обладнання» 

Реалізація індивідуального та 

диференційованого підходів у процесі 

навчання. 

Ефективність використання наочності, 

демонстраційного .експеременту. 

Рівень практичної спрямованості уроку. 

Роль майстра ВН у формуванні навичок 

навчальної діяльності. 

Організація творчої діяльності учнів на уроці 

ВН 

Формування в учнів інтересу до навчання. 

 

12.02.19 

      



Шелег 

Катерина 

Олександрівна 

Викладач 

матеріалознавст

ва 

Красюк В.І. 

Сурган Н.В. 

Мальцева А.І. 

Венту О.О. 

 

 

Орлова З.В. 

Загорська О.О. 

 

Урок-ділова гра на 

тему: «Монетні 

сплави» 

Організація роботи з узагальнення та 

систематизації знань учнів на уроці. 

Реалізація індивідуального та 

диференційованого підходів у процесі 

навчання. 

Уміння користуватися різними видами 

конструкторсько-технологічної документації 

та іншими джерелами інформації 

15.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венту 

 Оксана  

Василівна 

Викладач 

галузевої 

економіки 

 

 

 

Красюк  В.І. 

 

Шелег К. О. 

Урок – квест 

«Лужні кислоти» 

 

 

Формування в учнів інтересу до 

навчання. 

Застосування проблемного навчання. 

Використання завдань дослідницького 

характеру на уроці. 

15.03.19 

 

 


