
Загальні відомості 

 
 

Освіта: 

Спеціаліст.Київський торговельно-економічний інститут 1985 

рік, Бухгалтерський облік. 
Педагогічний стаж: 

28 років, 

в ліцеї працює з 2017р. на посаді методиста 
Остання атестація: 

24.03.2017р., підтвердження раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»                   
(на посаді викладача) 

Підвищення кваліфікації: 

Мета атестації: Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» .  

Методична проблема: Впровадження сучасних   педагогічних 

технологій в організацію методичної роботи в ліцеї. 

Педагогічне кредо: Треба самому багато знати, щоб навчати 

інших. 

 

Стрижак 

Марта 

Ільківна 



Діяльність на посаді методиста ліцея 

 

Організація проведення педагогічних читань: 

 04 січня 2018 року проведено педагогічні читання на тему: «Крила, 

на яких злітає творчість». Метою проведення педагогічних читань : 

підвищити мотивацію педагогічної діяльності, методичний рівень та 

професійну компетентність кожного викладача. 

 

 09 січня 2019 року проведено педагогічні читання «Особистості 

педагога та учня у навчальній діяльності з використанням ІКТ: 

досвід, проблеми, перспективи».  

 03 січня 2019 року організовано і проведено проблемний семінар 

«Готуємось до ЗНО-2019» для викладачів загальноосвітньої 

підготовки. 



 

Круглий стіл   

  

 

08 січня 2019 року організовано та проведено круглий 

стіл на тему: «Нові педагогічні технології на уроках 

загальноосвітніх дисциплін». Члени методичних комісій 

педагогічних працівників суспільно-гуманітарної 

підготовки  (голова МК Бобинець М.Т.) та природничо -

математичної підготовки (голова МК Лендєл М.Й.) 

поділитись своїми напрацюваннями, які використовують 

при викладанні предметів в ліцеї.  

Грудень 2017 року 
проведено круглий стіл на 

тему : «Сучасному уроку – 

наукову організацію і 
високу якість» та «Зустріч 

молоді й досвіду» які дали 

можливість відкрити 
окремим колегам у собі 

творчий пошук та проявити 

професійну майстерність.  

 



Грудень 2018 року проведено  заняття- тренінг: «Професійна 

компетентність педагога». 

 Мета заняття :     

- активізація творчого потенціалу педагогічного працівника ліцею; 
- стимулювання молодих педагогів підвищувати свій фаховий 

рівень; 

- забезпечення умов вільного спілкування. 
 

                               

Матеріали заняття – тренінга узагальнено та подано в НМЦ ПТО 

Закарпатської області (грудень 2018 р) для друку в інформаці1йно-

методичному збірнику «Вісник» . 

 

 

 

 



Методичні напрацювання: 

1.Методичні рекомендації до написання методичних розробок для 

викладачів та майстрів в/н – 2017р. 

2.Методичні рекомендації щодо методики підготовки і  

проведення відкритих занять (для ШМП) – 2018 р. 

3.Вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних 

працівників за 2017/2018 н.р. 

4.Підсумки методичної роботи в ДПТНЗ “МПАЛ ім.М.Данканича” 
за І семестр 2018-2019 н.р. 

5. Вересень 2018 року – надання методичної допомоги викладачам 

в розробці інтегрованих програм з предметів « Громадянська освіта 
та  «Інформаційні технології». 

Участь в роботі Школи молодого педагога 

Головна мета Школи молодого педагога – зорієнтувати молодого 

педагога в навчально-виховному процесі, надати практичну допомогу в його 

оволодінні основами, допомогти у соціально – педагогічній адаптації до 

обраної професії.  

Грудень 2017 року та травень 2018 р. з молодими педагогами 

проведено  анкетування  щодо виявлення проблемних питань в яких є 

потреба надання методичної допомоги. 

Листопад 2018 р- проведено тренінг, «Толерантність, як показник 

компетентності педагога». 

Робота з обдарованими учнями 

Березень 2018 р. проведено з учнями випускних груп ліцею 
круглий стіл на тему: «Мої життєві та професійні плани»    

У 2017-2018 н.р. надано методичну допомогу з питань організації 

олімпіад із загальноосвітніх предметів, в яких взяли участь 163 
учні. 

 У 2018-2019 н.р. надано методичну допомогу викладачам з питань 
організації  олімпіад із загальноосвітніх предметів. 



Участь в роботі методичних секцій 

8 листопада 2018 року – участь в засіданні робочої групи з професії 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

 

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Адаптація учнів 

10 жовтня 2018 року з метою виявлення особливостей адаптації 

учнів-першокурсників в групах І-го курсу (11гр. тр., 12 гр. тр., 13 

гр.а/с, 14 гр. ел) проведено анкетування (105 учнів). 

05 жовтня 2017 р. методистом ліцею М.І. Стрижак та психологом 

Л.Б. Савчин було здійснено вивчення адаптаційних процесів учнів 

1-го курсу (гр.11 тр., 12 а/с, 13 ел.). Дослідженням було охоплено 

82 учні першого курсу.  



  

                                              Будьте самі шукачами, дослідниками, 

                        Не буде вогника у вас –  

                                             вам ніколи незапалити його в інших. 

                                             (В.Сухомлинський) 

 

 


