
Звіт голови методичної комісії 

Комаренко Ю.О, про заходи 

присвячені Декаді 

автомобільного напрямку.



18.10.21р. Відбувся урочистий початок 

«Декади автомобільного напрямку»



Головою методичної комісії Комаренко Ю.О та 

здобувачами освіти групи 15 була оформлена 

фотозона.



«Конкурс кращий водій ліцею»
 В даному конкурсі, приймали участь представники від груп 2, 3 курсів та ТУ. Фінал 

змагання відбувся 25.10, у фінал вийшли 6 учасників. 



Призерами конкурсу стали :

Бровченко Ярослав, гр.25, 1 місце 

Чалий Микита, гр.15, 2 місце 

Поблоцький Павло, гр.22, 3 місце 



19.10.21 викладачем Саковичем С.Л. був 

проведений конкурс «На кращого знавця 

проїзду перехресть». 

Переможці конкурсу:

- Лябах Євгеній Олександрович, група № 5 І місце, 

12 балів;

- Чалий Микита Ігорович, група № 15 ІІ місце, 

11 балів;

- Кривенда Андрій Денисович, група № 22 ІІІ місце, 

10 балів;

- Давиденко Денис Дмитрович, група № 12 подяка 

за участь, 8 балів.



22.10.2021 р. Відбувся конкурс фахової 

майстерності серед здобувачів освіти за 

професією 7231 «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів».

За підсумками двох етапів – переможцем 

став Шевчук Олександр, гр.21.



27/10/2021 р. Відбувся конкурс фахової майстерності 
серед здобувачів освіти за професією 7241 «Майстер з 
діагностики та налагодження електронного устаткування 
автомобіля». 

За підсумками двох етапів –
переможцем став Цинкуш Назар, 
гр..22



26.10.2021 р. Майстром виробничого навчання, Комаренко Ю.О, був 

проведений відкритий урок на тему «Проводити по запропонованому 

алгоритму, необхідні електричні виміри  з метою визначення працездатності 

складових частин мікропроцесорної системи запалювання, а саме свічок 

запалювання та дротів високої напруги». 



21.10.2021 р. У групах 11 та 17, майстрами виробничого
навчання, Горчинським О.Л та Мельником Б.В, було
проведено виховний захід “Розвиток автомобільного 
транспорту в Київські області». 



28.10.2021 р. вчителем географії та економіки 
Пилипець Н.Б та майстром виробничого навчання 
Семілетко В.І, у групі №22 був проведено інтегрований 
урок. Тема заходу - «Раллі Париж – Дакар».



26.10.2021 р. Майстром виробничого навчання

Мельником Б.В, був проведений майстер- клас 

«З діагностики автомобіля через роз’єм OBD II”. 



28.10.2021 р. Вчитель біології Шепель Н.Г, 

провела виховний захід. Тема якого 

«Порівняння руху транспортних засобів з 

рухом мікроорганізмів»



Завершив Декаду автомобільного 

напрямку - фінальний конкурс веселих та 

кмітливих серед здобувачів освіти груп 

11,7,12,15 та 25



Переможцем підсумкового КВК присвяченому Дню 

автомобіліста стала команда групи 11, яка мала 

символічну назву СТО (сила товариського об’єднання). 

Переможців нагородили призами та дипломом, а 

учасників відзначили подяками.


