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Н А К А З 
м. Тернопіль 

 

31 серпня  2020 року                                                                                      №215 

 

Про склад навчально-методичної ради 

ТВПУ сфери послуг та туризму у  

2020-2021 навчальному році 

 

З метою раціональної організації методичної роботи училища та 

відповідно до Положення про методичну роботу у професійно-технічному 

навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 

року №582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-

технічної освіти») 

наказую:  

1. Затвердити навчально-методичну раду ТВПУ сфери послуг та туризму у 

складі: 

Грушко Г.Є. –  директор училища - голова навчально-методичної 

ради; 

  

Цибик І.Т. –  

Богуславець Л.А. -       

заступник директора; 

заступник директора; 

Іваницька С.В. –  заступник директора; 

 

Братусь М.П. –  голова методичної комісії викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін; 

Діхтяр Ж.С. –  голова методичної комісії викладачів, майстрів в/н з 

професій кравець, закрійник; 

Мельник Л.Й. –  голова методичної комісії вихователів, класних та 

художніх керівників; 

Пташник Н.Б. –  

 

 

Рихлевич О.С. –    

Сироїжко О.М. –                 

 

голова методичної комісії викладачів, майстрів в/н з 

професій флорист, квіткар; штукатур, лицювальник-

плиточник; 

старший майстер; 

голова методичної комісії викладачів, майстрів в/н з 

професій перукар, перукар-модельєр, манікюрник, 
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візажист; 

Явор Н.Я. –  голова методичної комісії викладачів, майстрів в/н  

з професій агент з організації туризму, 

адміністратор, оператор комп’ютерного набору; 

  

Ярмошевич О.Б. –  

                 

голова методичної комісії викладачів природничо-

математичного циклу, Захисту Вітчизни, фізичної 

культури і здоров’я. 
 

2. Затвердити план роботи  навчально-методичної ради на 2020-2021 навчальний 

рік (додаток 1), роботу організувати згідно з даним планом. 

 

 

 

 

       Директор ТВПУ 

 сфери послуг та туризму                                                         Г.Є. Грушко 

 
       



Додаток  1 

до наказу № від 31.08.2020р. 

 

План роботи навчально-методичної ради  

ТВПУ сфери послуг та туризму на 2020-2021  навчальний рік 

  

 Засідання 1 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1. Обговорення  плану роботи навчально-методичної ради на 2020-2021 

навчальний рік. 

Члени навчально-методичної ради 

 

2. Обговорення циклограми методичної роботи 2020-2021 навчальний рік. 

Методист 

Засідання 2 

ЛИСТОПАД 
 
 

1.  Про  стан та організацію  самоосвітньої діяльності педагогічних 

працівників в умовах реалізації науково-методичної проблеми колективу 

училища. 

Члени навчально-методичної ради 

 

2. З досвіду активізації пізнавального інтересу учнів на уроках 

загальноосвітніх дисциплін та в позаурочний час. 

Голови методичних  комісій,  

 

  Засідання 3  

ЛЮТИЙ 

 

1. З досвіду роботи педагогічних працівників щодо формування виховання 

культури праці під час уроків теоретичного і виробничого навчання. 

Голова атестаційної комісії 

 

Засідання 4 

ТРАВЕНЬ 

 

1. Про результативність роботи методичних комісій у 2020-2021 

навчальному році та завдання на 2021-2022 н.р. 
 

Голови методичних комісій, 

                                                                               методист 
 

2. Про організацію методичної роботи і училищі обговорення звіту про 

методичну роботу педколективу у 2020-2021 н.р. 

Голови методичних комісій, 

члени навчально-методичної ради 


