
ПОРТФОЛІО 
РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 
ХАРЧОВОГО ТА ПЕРЕРОБНОГО 
НАПРЯМКІВ ЗА 2020-2022 Н.Р.

ДНЗ «Черкаське вище професійне 
училище»



Створення оптимальних умов для 
формування професійних 
компетентностей особистості учня, 
шляхом впровадження у навчальний 
процес інформаційно-комунікаційних 
технологій



Учень – це не посудина, яку 
потрібно наповнити, а факел, 
який треба запалити”

К.Ушинський



 Посада: викладач спец предметів
 Голова методичної комісії

 Освіта: Полтавський 
кооперативний інститут, 

 2000 р.

 Педагогічний стаж: 20років

 Кваліфікаційна категорія: 
Спеціаліст першої категорії

 Методична тема: впровадження
нетрадиційних методів та форм на 
уроках професійно-теоретичної 
підготовки





 Посада: викладач спец предметів

 Освіта: Одеський технологічний 
інститут,1973 рік 

 Педагогічний стаж: 44 роки

 Кваліфікаційна категорія: 
Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист

 Методична тема: 
Модульне навчання на   
уроках спецтехнології



 Посада: методист, 
 викладач малювання та ліплення

 Освіта: Богуславське педучилище 1989,
 Черкаський державний педагогічний 

інститут,1995

 Педагогічний стаж: 19,10 років

 Кваліфікаційна категорія: викладач 1 
категорії

 Методична тема: Формування 
ключових компетентностей шляхом 
поєднання традиційних та 
інноваційних методів навчання на 
уроках української мови та 
літератури



 Посада: викладач спецпредметів,
майстер виробничого навчання з 
професії «Жилувальник м’яса і 
субпродуктів; Виробник м’ясних 
напівфабрикатів»

 Освіта: Одеський технологічний 
інститут, 1988рік 

 Педагогічний стаж:  31,8років

 Кваліфікаційна категорія: 
 спеціаліст вищої категорії, Майстер 

виробничого навчання І категорії,
 Вища категорія 
 Старший викладач

 Методична тема: 
Удосконалення професійної
підготовки учнів шляхом  
використання сучасних    
педагогічних технологій



 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії «Оператор 
лінії у виробництві харчової 
продукції»

 Освіта: радгосп-технікум 
Мліївської дослідної станції, 

1986 рік

 Педагогічний стаж: 21,8 років
 Кваліфікаційна категорія:

Майстер в/н 14 розряду, 2 
категорія

 Методична тема: Особливості 
комплексно - методичного  
забезпечення уроків 
виробничого навчання





 Посада: викладач спец предметів

 Освіта: Київський інститут харчової 
промисловості, 1988 р. 

 Педагогічний стаж: 
33 роки

 Кваліфікаційна категорія:
Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист

Методична тема: 
Використання інтернет-
ресурсу   на уроках 
спецдисциплін



 Посада: майстер виробничого навчання з 
професії «Тістороб; машиніст тістообробних 
машин; пекар; кондитер»

 Освіта: Національний університет харчових 
технологій, 2004 р. 

 Педагогічний стаж: 
16,7 років

 Кваліфікаційна категорія:
 «Майстер 

виробничого навчання 14 розряду
ІІ категорії»

Методична тема: 

Комплексне методичне 
забезпечення уроків виробничого 
навчання та його раціональне   
використання





 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії 
«Пекар; кондитер»

 Освіта: Черкаський економіко-
правовий коледж, 2002, 
Міжрегіональна Академія управління 
персоналом, 2006 рік

 Педагогічний стаж: 14,10 років

 Кваліфікаційна категорія: 
майстер виробничого навчання 
13 розряду 

Методична тема: 
Організація 
самостійної роботи учнів на   
уроках виробничого навчання



 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії 
«Пекар; Кондитер»

 Освіта: Національний університет 
харчових технологій, 2003 рік 

 Педагогічний стаж: 22,10 роки

 Кваліфікаційна категорія: 
Майстер в/н 13 розряду

 Методична тема: 
 Урізноманітнення та 

удосконалення творчої 
майстерності учнів



 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії: «Тістороб; 
машиніст тістообробних машин; 
пекар; кондитер»

 Освіта: Черкаський технікум 
радянської торгівлі, 1990 рік

 Педагогічний стаж: 25,11 роки

 Кваліфікаційна категорія: 
майстер виробничого навчання

 Методична тема: 
Удосконалення методики 
проведення уроків 
виробничого навчання



 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії 

 «Пекар; Кондитер»

 Освіта: Черкаський комерційний 
технікум, 1998 р. 

 Педагогічний стаж:
14 років

 Кваліфікаційна категорія: 
майстер виробничого навчання 12 
розряду

 Методична тема: 
 Організація самостійної 

роботи учнів на уроках 
виробничого навчання



 Посада: майстер виробничого 
навчання з професії «Тістороб; 
машиніст тістообробних машин; 
пекар; кондитер»

 Освіта: Черкаський технікум 
радянської торгівлі, 1984 р. 

 Педагогічний стаж: 
33,5 роки

 Кваліфікаційна категорія: 
майстер в/н 13 розряду

 Методична тема: 
Удосконалення проведення  
уроку виробничого навчання



 Посада: викладач 
спецпредметів

 Освіта: Черкаський технікум 
радянської торгівлі, 1991 р.

 Педагогічний стаж: 25 років

 Методична тема:
 Особливості комплексно-

методичного забезпечення 
уроків теоретичного 
навчання



Вивчення наказів, положень, інструкційних та  методичних листів органів 
управління освітою із питань змісту й організації навчання та виховання.

Обговорення плану роботи зі створення та поповнення КМЗ предметів та 
професій.

Участь майстрів та викладачів у майстер-класах та інших 
профорієнтаційних заходах.

Звіт про готовність до навчального року кабінетів та лабораторій.

Розгляд та обговорення питань для проведення директорських 
контрольних робіт у групах.

Вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та 
здібних здобувачів освіти.



Виявлення і відбір кращого досвіду роботи педагогічних працівників.

Складання та обговорення тестів та завдань для визначення рівня 
навчальних досягнень здобувачів освіти.

Підсумки навчальної роботи за 1 семестр 2020-2021н.р. за 
результатами семестрової  атестації, розробка заходів з ліквідації 

прогалин у знаннях здобувачів освіти

Підготовка доповідей на педагогічні читання викладачів, що 
атестуються

Робота предметних гуртків. Розвиток творчих здібностей здобувачів 
освіти.

Перегляд дидактичного матеріалу до предметів, його поновлення у 
відповідності до сучасних вимог.



26 листопада 2020 року 
відбулося засідання школи 
молодого спеціаліста для 
майстрів в/н Святун Л.Д. та 
Малюк Н.П. 
з теми: 

«Як зробити урок
ефективним в умовах
змішаних форм
навчання.
Використання
технологій
дистанційного
навчання».





11.01.2021 року

Порядок денний:

1. Аналіз успішності та готовності випускних груп до 
ДКА, стан виробничої діяльності за І семестр 20/21 
н.р. (заступник директора з НВР Березань І.М)

2. Про хід атестації педагогічних працівників. 
Особисте зростання педагога як мета і результат 
його досвіду(Ленська Т.А. із портфоліо власного 
досвіду)



Моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти

комісії

за І семестр

2020 - 2021 н.р.



Початковий
рівень

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

здобувачів % здобувачів % здобувачів % здобувачів %

- - 2 7% 21 70% 7 23%

Харчовий напрямок

Група №18 ( 1 курс)
30 атестованих здобувачів освіти



ГРУПА №2,3 ( 2 КУРС)

 47 атестованих здобувачів освіти

Початковий
рівень

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

здобувачів % здобувачів % здобувачів % здобувачів %

- - 16 34% 23 49% 8 17%



Група №9,10 ( 3 курс)

Початковий
рівень

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

здобувачів % здобувачів % здобувачів % здобувачів %

- - 14 30% 24 51% 9 19%

47 атестованих здобувачів освіти



Група №6,7,13 ( 4 курс + група ТН)

Початковий
рівень

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

здобувачів % здобувачів % здобувачів % здобувачів %

- - 17 25% 37 55% 13 20%

67 атестованих здобувачів освіти



Переробний напрямок

Початковий
рівень

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

здобувачів % здобувачів % здобувачів % здобувачів %

- - 17 31% 33 61% 4 8%

Група №5,8 ( 1 курс)

54 атестованих здобувачів освіти



Тема педагогічних читань:
«Інтеграція компетентнісного навчання у зміст
професійної освіти»

Виступ Березань І.М. на тему: 
Оптимізація навчального процесу на основі

принципів дуальної освіти

У Skype конференції був проведений методичний міст, 
під час якого викладач Ленська Т.А. провела майстер-
клас по використанню ефективних інструментів при 

дистанційному навчанні.



Тема педагогічних читань:
«Самооцінка та вимірювання якості освіти як
основні критерії сучасного освітнього
середовища закладів професійної (професійно-
технічної) освіти »

Виступ Хлівіцької Л.І. на тему: 
Інструменти самооцінювання закладу освіти

Виступ Білякової В.М. на тему:
Ефективність освітніх процесів ЗП(ПТ)О 



 Викладач - Березань Ірина Миколаївна

 Тема уроку: Мікробіологічне 
пошкодження хліба під час зберігання.

 Група 6

 Професія: тістороб; машиніст тістообробних
машин; пекар; кондитер)

 Результат конкурсу – 2 місце !!



 Викладач – Хлівіцька Лідія Іванівна

 Тема уроку: «Щіткова мийна машина»
 Група 8 

 Професія: Оператор лінії у виробництві
харчової продукції

 Результат конкурсу – 2 місце !!







Коломійчук Н.Г.
«Впровадження електронних освітніх ресурсів в процес формування
професійних компетентностей здобувачів освіти за професією
«Виробник м’ясних напівфабрикатів» (нагороджена Дипломом)

Ленська Т.А.
«Дидактичний матеріал до теми «Машини та механізми для
обробки м’яса та риби»

Хлівіцька Л.І.
«Методика проведення виробничої практики з професії
«Оператор лінії у виробництві харчової продукції» в умовах
сучасного виробництва»

Березань І.М. 
«Стратегія розвитку навчально-практичного центру 
кулінарного мистецтва»



21.04.2021 р.

Викладач Коломійчук Наталія Георгіївна взяла

участь у Регіональному науково-практичному семінарі

«Розвиток науково-методичної компетентності

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних

умовах» кафедри методики професійної освіти та

соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО

НАПН.

 Тема доповіді:

 «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ».



 17 .11. 2021 р.

 Тема семінару-практикуму

«Компетентнісно-орієнтована

підготовка кваліфікованого

робітника у переробній

промисловості»

 Урок теоретичного навчання за темою

«Щіткова мийна машина» з

професії «Оператор лінії у виробництві

харчової продукції» проведений

майстром виробничого навчання Л.І.

Хлівіцькою

https://dnz-chvpu.ck.ua/wp-content/gallery/d0b2d196d0b4-d196d0bdd0bdd0bed0b2d0b0d186d196d0b9d0bdd0b8d185-d196d0b4d0b5d0b9-d0b4d0be-d0b2d0bfd180d0bed0b2d0b0d0b4d0b6d0b5d0bd/DSC_2103.JPG


 Урок виробничого
навчання з теми

 «Обвалювання та
жилування курячих
окороків»

 з професії
«Жилувальник м’яса та
субпродуктів»
проведений майстром
виробничого навчання
Коломійчук Н.Г.



https://dnz-chvpu.ck.ua/wp-content/uploads/2021/11/DSC_2137-scaled.jpg


 16.12.2021
 Виступ Березань І.М. 

на обласному семінарі-
практикумі

 «Тайм-менеджмент в
професійній
діяльності
педагогічних
працівників
професій харчового
напряму»



08.04.2021 Good Zoom – конференція для педагогічних 
працівників професій переробної промисловості, 

рестораторства «Організація освітнього процесу за 
допомогою технологій дистанційного навчання в ЗП 

(ПТ) області»

20.05.2021 Google Meet – конференція НМЦПТО 
засідання Школи молодого спеціаліста для 

педагогічних працівників професій переробної 
промисловості, рестораторства та торговельного 

напрямку: Використання особистого блогу педагога під 
час проведення уроків в/н



СТЕМ-МАРАФОНИ

 22 .02. 2022 року

 Участь майстра в/н
Хлівіцької Л.І. у
Всеукраїнському освітньому
нетворкінгу

 «STEM – як пріоритетна
форма розвитку
професійної підготовки
кваліфікованого
робітника» з темою

 «ЗП(ПТ)О – простір для
розвитку STEM –освіти»



 27 .05. 2021 року

 Березань І.М. та Крисько Н.С.

прийняли участь у засіданні

круглого столу Навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Черкаській

області з обговорення стану

упровадження дуальної форми

здобуття освіти у закладах

професійної (професійно-

технічної) освіти регіону.



 Онлайн-турнір для учнівської молоді 

 ( участь Одородько О. гр.2 під керівництвом

викладача Ленської Т.А.)

 «Рушійні сили соціально-економічного

зростання України в сучасних умовах» від

Державного біотехнологічного університету

м.Харків

 Робота на тему

 «Інноваційна їжа: харчові тренди 2022»

 Результат – грамота та сертифікат



 14 липня 2021 року
відбувся тренінг для
розробників освітніх
стандартів

 Тренінг проводив Юрій
Кравець, державний
експерт Директорату
професійної освіти
МОН України з теми:

 «Особливості
розроблення
освітніх стандартів у
2021 році за новою
методикою».











 У рамках проведення
Всеукраїнського тижня
професійної (професійно-
технічної) освіти була
проведена виховна година на
тему

 “Хліб – всьому голова”
викладачем устаткування
Тетяною Ленською для
здобувачів освіти групи 2

 за професією “Пекар;
кондитер”



 04.05.2021 –
встановлення  рекорду 
– виготовлення 
Прапору України з 
пасок (612 пасочок), 
який було 
представлено на 
щорічних 
вшануваннях Героїв 
Холодного Яру. 



Національний рекорд України

 21. 09. 2021
 З нагоди святкування 735

РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ
МІСТА ЧЕРКАСИ нашими
майстрами виробничого
навчання та учнями-пекарями
було випечено

 найдовший пиріг з
яблучною начинкою!!!

 Яблучний пиріг складався з 53
коржів розміром 144 на 60
сантиметрів, його загальна
довжина – 23 метра 63
сантиметра.

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/09/21/
https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/09/21/


 14.10.2020р.

представники нашого

закладу взяли участь в

урочистостях міста до Дня

Захисника України, які

проходили в

мiськвiйськкоматi.



 01.06.2021р.в училищі 
пройшла волонтерська акція 
на допомогу сьогоднішнім 
захисникам на Сході.

 Учні ІІІ курсу з професії 
«Пекар; кондитер» свої 
вміння та навички втілили 
у приготування 
кондитерських виробів.

https://dnz-chvpu.ck.ua/wp-content/gallery/d0b1d0b5d180d0b5d0b6d196d182d18c-d181d0b5d0b1d0b5/1.jpg


Виживає не сильніший і не
розумніший, а той, хто
найкраще реагує на зміни, що

відбуваються.

Гордон Драйден
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