








навчального року
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Аналітична діяльність Аналіз кадрового складу викладачів 
професійно-теоретичної підготовки та 
майстрів виробничого навчання з професій 
сфери громадського харчування та торгівлі

Вересень
2018

НМЦ ПТО у Сумській 
області

15

Он-лайн спілкування. 
Консультативно- 
методична допомога

Нормативно-правове та навчально-методичне 
забезпечення викладачів та майстрів 
виробничого навчання у 2018-2019 
навчальному році. Розробка робочих 
навчальних планів, програм професійно- 
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки, комплексних кваліфікаційних 
завдань за стандартами професійної 
(професійно-технічної) освіти

Протягом
року

НМЦ ПТО у Сумській 
області
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Он-лайн спілкування. 
Засідання творчих груп

У рамках проекту «Методика розробки та 
створення віртуального комплексно- 
методичного забезпечення з професій 
«Продавець продовольчих товарів», 
«Маніюорник» (для викладачів, майстрів 
виробничого навчання з професій сфери 
торгівлі)

І тижд. 
жовтня 2018

НМЦ ПТО у Сумській 
області
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Вебінар «Використання ІКТ на уроках професійної 
підготовки -  умова творчого зростання й 
розвитку здібностей учнів» в рамках проекту 
«Упровадження інтегрованого навчання при 
підготовці кваліфікованих робітників з 
професій «Кухар», «Кондитер» (для 
викладачів, майстрів виробничого навчання з 
професій сфери громадського харчування та 
викладачів іноземної мови)

12.10.2018 НМЦ ПТО у Сумській 
області

18 Міжнародна виставка Підготовка матеріалів та участь творчих груп Жовтень м. Київ, палац дітей та



«Інноватика в сучасній 
освіті - 2018»

викладачів, майстрів виробничого навчання з 
професій сфери послуг та торгівлі у IX 
Міжнародній виставці. Презентація проекту 
«Методика розробки та створення 
віртуального комплексно-методичного 
забезпечення з професій «Продавець 
продовольчих товарів», «Манікюрник»

2018 юнацтва
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Он-лайн спілкування Організація та участь закладів ПТО у 
Міжнародному конкурсі професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE». 
Компетенції: «Кулінарне мистецтво», 
«Кондитерське мистецтво» та «Ресторанний 
сервіс» (для викладачів та майстрів 
виробничого навчання з професій сфери 
громадського харчування та торгівлі)

Листопад
2018

НМЦ ПТО у Сумській 
області
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Виїзне засідання творчої 
групи

Відвідування Міжнародного експофоруму 
ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу. 
Участь у майстер-класах. Вивчення 
інноваційних виробничих технологій 
ресторанного сервісу (для викладачів та 
майстрів виробничого навчання з професій 
сфери громадського харчування та торгівлі)

Листопад
2018

м. Київ, виставковий центр 
«КиївЕкспоПлаза»
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Он-лайн спілкування. 
Засідання творчих груп

У рамках проекту «Упровадження 
інтегрованого навчання при підготовці 
кваліфікованих робітників з професій 
«Кухар», «Кондитер» (для викладачів, 
майстрів виробничого навчання з професій 
сфери громадського харчування та 
викладачів іноземної мови)

II тижд. 
грудня 2018

НМЦ ПТО у Сумській 
області

22 Видавнича діяльність Підготовка статті з теми «Упровадження 
інтегрованого навчання при підготовці

Протягом
року

НМЦ ПТО у Сумській 
області




