
Звіт роботи циклової комісії 

за І півріччя 2017-2018 навчального року. 

Циклова  комісія викладачів та майстрів  професій сфери послуг налічує 9 осіб  

з яких: вищу освіту мають- 6; середню спеціальну -3. 

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» -1, педагогічне звання «Майстер в/н І 

категорії»- 1, кваліфікаційну категорію спеціаліст – 7. 

Було проведено 6 засідань циклової комісії. Найбільш результативним було засідання ЦК з 

теми «Творчий учень – результат творчо працюючих викладачів та майстрів виробничого 

навчання». На засіданні виступила майстер в/н Декунова Н.І. з доповіддю «Майстер–клас- одна 

з форм професійного навчання педагогів та учнів». Майстер в/н привела приклади розвитку 

своїх професійних умінь завдяки майстер –класам з професії кухар, в яких  взяла участь під час 

виставок та семінарів. Зазначила також , що на кожному уроці виробничого навчання вона 

показує майстер-клас по приготуванню страви по запланованій темі уроку, що розвиває в учнів 

професійні навички та любов до професії. Більш детальніше цю тему продовжила майстер в/н 

Набока О.О. про творчий підхід майстра виробничого навчання до проведення уроків. Вона 

зазначила що проведення нетрадиційних уроків та використання інноваційних методів 

проведення уроків розвивають в учнів творчі здібності, креативність, самостійність та вміння 

вирішувати проблемні питання, що виникають під час роботи.    

Було проведено два позаурочних заходи. Дуель-шоу двобій кухарів інтелектуалів провели 18 

жовтня на передодні  міжнародного свята кухарів та кулінарів. Учні першого  та другого курсу 

взяли активну участь у конкурсах, які підготували викладачі Залозна Т.М. та Тимощенко І.М. 

всі вони були цікавими та змістовними. Була започаткована нова традиція передача «Ключа 

знань» першокурсникам. 

                     
 Майстри в/н Декунова Н.І. та Скрипка О.І.  провели 17 листопада конкурс кухарів між учнями 

груп №31 та №36 « мистецтво». Учні  мали можливість показати свої професійні навички та 

вміння у приготуванні млинців, вареників та салатів , проявити творчість та креативність підчас 

подачі страв.  Переможці отримали смачні призи. 

        
На виставці «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном» яка пройшла у виставковому 

комплексі Ільїнський  5-6 листопада 2017 року були представлені шоколадні вироби – цукерки, 

фігурки звірів, які виготовили учні та майстри на уроках виробничого навчання з професії 

«Кондитер». 

   



5 грудня 2017 року на базі ДНЗ «Сумський центр ПТО ХТ, торгівлі та 

ресторанного сервісу» була проведена регіональна нарада, мета якої була 

налагодження тісної співпраці з підприємствами замовниками кадрів, 

популяризації професій, впровадження національних традицій української 

кухні. В цьому заході взяли участь майстер в/н Набока О.О. і  учениця 

четвертого курсу Охріменко Д. вони представили вироби кондитерського мистецтва, а саме 

тістечка «Квітковий рай». 

 

23 листопада та 6 грудня в рамках вшанування жертв голодомору та спротиву Геноциду 1932-

1933 років було проведено майстер-клас по випіканню маторжеників за рецептами кулінарної 

книги Миколи Бондаренко про голодомор учнями групи №26 та 36. 

      

 

7 грудня була проведена профорієнтаційна робота з учнями Михайлівської загальноосвітньої 

школи, мета якої було виявлення професійних нахилів у майбутніх абітурієнтів. Був 

проведений майстер - клас-  по приготуванню фігурок з мастики для оздоблення новорічних 

тістечок, який провела майстер в/н Набока О.О.. 

 
 

Не вся робота була виконали. Позаурочний захід ярмарку солодощів перенесено на лютий.  
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