
Аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік. 

 

Циклова комісія викладачів та майстрів виробничого навчання харчової 

промисловості налічує 8 осіб з яких: вищу освіту мають – 6 чол., середню 

спеціальну –2 чол. Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст  І категорії» – 1 

(Залозна Т.М.), спеціаліст ІІ категорії  - 1(Тимощенко І.М.),  педагогічне 

звання «Майстер в/н І категорії» - 1 (Колодка Л.М.),«Майстер в/н ІI категорії»- 

1(Набока О.О.), кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»– 4 осіб. 

Циклова комісія протягом року працювала над методичною проблемою: 

«Інноваційні форми і методи навчання як засіб розвитку професійної 

компетентності учнів», що  була  направлена на реалізацією ІІ  етапу єдиної 

методичної проблеми навчального закладу «Компетентністно-спрямоване 

навчання -  інструмент формування конкуренто спроможного випускника». 

Протягом навчального року було проведено 11 засідань циклової комісії. 

Члени циклової комісії  відвідали показові уроки: бінарний урок  

викладачів  Залозної Т.М. та Тимощенко І.М. (20.12.18р.) з предметів 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» та «Облік, 

калькуляція,звітність» з теми «Технологія приготування страв з каш»; урок 

майстра виробничого навчання Колодки Л.М.(27.03.19 р.) з теми 

«Приготування страв української кухні з  м’яса , с/г птиці, субпродуктів »;  

майстра виробничого навчання Декунової Н.І. (02.04.19 р.) з  теми 

«Приготування страв з прісного тіста»; майстра виробничого навчання 

Маленко В.І.. (14.03.19 р.) з  теми «Приготування овочів фаршированих»; 

майстра виробничого навчання Набоки О.О.(21.03.19 р.) з теми 

«Приготування десертів холодних та гарячих» з метою ознайомлення з 

системою роботи  колег  та досвідом організації освітнього процесу ними з 

використанням інноваційних педагогічних та виробничих технологій. 

Майстри виробничого навчання  неодноразово брали участь в  

організаційних заходах  НМЦ ПТО  у Сумській області, управління освіти і 

науки Сумської міської ради та органів міської влади. Так, майстер в/н Набока 

О.О. взяла участь  у вебінарі для голів циклових комісій професійного 

напрямку з теми «Основні вимоги до ведення плануючої 

документації»(09.11.18р) та  «Удосконалення професійної компетентності 

педагога, як одне з умов його успішної професійної діяльності» (15.02.18р.). 

Майстри Набока О.О. та Декунова Н.І. взяли участь у виставці професій для 

учнів шкіл міста «Професійна освіта Сумщини»(14.11.18р.). Викладач 

Тимощенко І.М. та майстер в/н Декунова Н.І. взяли участь у обласному 

конкурсі фотоматеріалів «Дослідження регіональних особливостей та подач 

українського борщу «Слобожанський оберіг»». 



Навчально-виховними, змістовними та пізнавальними були заходи, що 

проводилися протягом року комісією у рамках тижня професій. Відео - 

презентація «Цікаві факти в кулінарії» (22.10.18), проведена майстрами в/н 

Набокою О.О.  та Бондаренко Н.М. для учнів груп з професії «Кухар», 

«Кондитер», було проведене тестування по визначенню результатів засвоєння 

інформації з відео-презентації. Цікавим і змістовним було тематичне свято 

«Вареники на столі – свято у дворі» (23.10.18р.) що провели  майстри в/н 

Скрипка О.І та Набока О.О. для всіх учнів закладу. Майстер в/н Маленко В.І. 

провела разом з викладачем предмету «Хімія» Пархомчук О.Ю. науково-

пізнавальний практикум «Картопля наш другий хліб»(25.10.18р.), на якому 

учні дізнались історію походження картоплі, шкідливість та користь для 

організму людини, мали змогу скоштувати різні страви з картоплі. Викладачі 

Залозна Т.М. та Тимощенко І.М. провели (26.10.18р.) свято першокурсників 

«Кулінарний ерудит» для учнів І та ІІ курсу з професії «Кухар». Захід 

підвищив мотивацію здобувачів освіти І курсу  до навчання за професією.  

Майстри Декунова Н.І. та Колодка Л.М. провели майстер – клас «Новий смак 

здоров’я », акцентували увагу на значенні здорового  харчування у житті 

людини. 

Майстри, викладачі циклової комісії та учні (24-25.03.2018р.)  взяли 

участь у виставці «Абітурієнт 2018р.», що проходила в приміщенні 

виставкового центру «Іллінський». Для гостей виставки були запропоновані 

вироби учнів з шоколаду та пряничного тіста. Також взяли участь 

(19.05.2018р.) у ярмарку до дня Європи: мешканцям та гостям міста були 

запропоновані страви німецької кухні, які були приготовлені учнями та 

майстрами в/н.. 

Всі члени циклової комісії 21.04.2019р. організували та провели майстер 

– класи з професії «Кухар», «Бармен», «Офіціант», «Баріста», «Кондитер», 

«Шоколатье»  разом з учнями навчальних груп № 12,16,31, 26, 36, 22, 46 для 

гостей  профорієнтаційного фестивалю «Proficity», що пройшов на закладу 

освіти. 

Члени циклової комісії  з метою поширення власного досвіду роботи 

долучилися до видавничої діяльності ( викладачі Залозна Т.М. та Тимощенко 

І.М.)  надіславши  методичні напрацювання  до фахового журналу 

«Профтехосвіта» (урок  з теми «Приготування вареників»),  що надрукований  

у № 7 журналу за 2019р. 

Однак, у звітній період не всі члени циклової комісії достатньо уваги 

приділяли індивідуальним формам методичної роботи, зокрема,  самоосвіті. 

Потребує активізації впровадження STEM - технології у освітній процес для 

розвитку критичного мислення,  творчої уяви та формування стійких 



професійних компетенцій учнів. Також необхідно зосередити увагу на 

розробці та впровадженні електронних засобів навчання, міжпредметних 

зв’язках та ширшому використанню інноваційних педагогічних та виробничих 

технологій на  уроках професійно-теоретичного та професійно-практичного  

навчання.  

Враховуючи причини упущень в організації методичної роботи і 

опрацювавши завдання Концепції з реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта» на період до 2027 року, педагоги циклової комісії  визначили 

основні завдання на  2019 -  2020 н.р.  щодо удосконалення  педагогічної 

майстерності, розширення активних форм освітньої діяльності учнів з метою: 

- підготовки  конкурентоспроможного та мобільного на ринку праці 

фахівця, особистості,з високим рівнем  освітніх та професійних 

компетентностей; 

- забезпечення якісних освітніх послуг за інноваційними педагогічними та 

виробничими технологіями; 

 -   проведення уроків  на основі  ІКТ та STEM - технологій; 

 -   підвищення дієвості  сайтів та блогів  педагогів для обміну інформацією та 

взаємодії з учасниками освітнього процесу; 

 -  реалізації  завдань ІІ етапу  єдиної методичної проблеми «Компетентністно 

– спрямоване навчання –інструмент формування конкурентоспроможного 

робітника»  у поточному навчальному році; 

 -  покращення роботи щодо розробки дидактичних, методичних матеріалів за 

новими  освітніми програмами та  стандартами професійної (професійно-

технічної) освіти з професій «Кухар», «Кондитер»; 

 -  систематизувати  роботу  циклової комісії  щодо звітності педагогів про 

результативність індивідуальних форм методичної роботи (самоосвіта, 

вивчення передового педагогічного досвіду,  проведення власних та 

відвідування уроків колег тощо); 

 -  підвищити відповідальність  педагогів за надання якісних освітніх послуг 

здобувачам освіти шляхом постійного моніторингу знань учнів  та через 

анкетування викладачів, майстрів в/н. 


