
План роботи  

секції викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання з професій сфери громадського харчування та торгівлі  

закладів професійної (професійно-технічної освіти) на 2019 рік 

 

Керівник секції: Темченко Олена Всеволодівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області  

Методична проблема Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у рамках реалізації проектів «Упровадження 

інтегрованого навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Кухар», «Кондитер», «Методика розробки та створення 

віртуального комплексно-методичного забезпечення з професій «Продавець продовольчих товарів» 

 

№ 

з\п 
Назва заходу Тема Дата Місце проведення 

1 

Засідання творчих груп Розробка проектів стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти на основі компетентнісного підходу з 

професій 8272 «Контролер харчової продукції (виробництво 

молочних продуктів)», 8271 «Контролер харчової продукції 

(виробництво м’ясних та рибних продуктів)» 

Січень-

травень 2019 

року 

(щосереди 

у режимі он-

лайн) 

НМЦ ПТО 

у Сумській області, 

ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

2 

Аналітична діяльність Аналіз якісного складу викладачів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів виробничого навчання з професій 

сфери громадського харчування та торгівлі 

Січень, 

жовтень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

3 

Аналітична діяльність Аналіз та узагальнення інформації щодо рівня навчальних 

досягнень учнів за результатами І,ІІ семестрів 2018/2019 

навчального року  

Січень-

лютий, 

липень 2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

4 

Он-лайн засідання творчих 

груп 

Розробка завдань для проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін за професіями «Продавець 

продовольчих товарів», «Кухар» (викладачі професійно-

теоретичної підготовки) 

15.01.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

5 

Всеукраїнські учнівські 

олімпіади 

II обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін за професіями «Кухар», «Продавець 

продовольчих товарів» 

21.02.2019 ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну», 

ДПТНЗ «Конотопське 

ВПУ» 

6 
Он-лайн засідання творчої 

групи 

У рамках проекту «Методика розробки та створення 

віртуального комплексно-методичного забезпечення з 

професії «Продавець продовольчих товарів» (педагогічні 

працівники з професії «Продавець продовольчих товарів») 

28.02.2019 
НМЦ ПТО 

У Сумській області 



7 

Всеукраїнські конкурси 

фахової майстерності 

ІІ етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 

здобувачів професійної освіти у 2018/2019 навчальному році 

за професіями «Кухар», «Офіціант» 

05-

06.03.2019 

ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

8 

Семінар-практикум  «Комплексний підхід щодо реалізації змісту стандартів  

професійної (професійно-технічної) освіти як складової 

якісної підготовки кваліфікованого робітника» (для майстрів 

виробничого навчання за професіями «Кухар», «Офіціант») 

05-

06.03.2019 

ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

9 

Творча майстерня «Новітні технології в індустрії гостинності. Сучасне 

оформлення столів української кухні» (для майстрів 

виробничого навчання за професіями «Офіціант», «Кухар» у 

рамках семінару-практикуму)  

05-

06.03.2019 

ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

10 

Засідання проектної команди У рамках проекту «Упровадження інтегрованого навчання 

при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Кухар», 

«Кондитер»  

24.05.2019 НМЦ ПТО 

У Сумській області 

11 

Вебінар  «Створення сучасного комплексно-методичного 

забезпечення предмету та професії відповідно до вимог 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти» (для 

викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

сфери громадського харчування та торгівлі) 

27.09.2019 НМЦ ПТО 

У Сумській області 

12 

Вебінар  «Участь закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 

«WORLDSKILLS UKRAINE» 

Вересень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

13 

Он-лайн спілкування Координація участі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області у Міжнародному фестивалі з 

кулінарного і кондитерського мистецтва «BESTCOOKFEST-

2019» 

Вересень-

жовтень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

14 

Вебінар У рамках проекту «Упровадження інтегрованого навчання 

при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Кухар», 

«Кондитер» (викладачі іноземної мови, професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання) 

11.10.2019 НМЦ ПТО 

У Сумській області 

15 

Фестиваль «Кращий майстер-шеф з приготування страв української кухні 

закладів професійної освіти Сумщини» (в рамках проекту 

«Упровадження інтегрованого навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників з професій «Кухар», «Кондитер») 

05.11.2019 ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 



16 

Он-лайн спілкування Координація участі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у Міжнародному конкурсі професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE».  

Листопад 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

17 

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 

2019 

м. Київ, виставковий 

центр, Броварський 

проспект 

18 

Обласний конкурс І етап обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-

методичне забезпечення з професії «Продавець продовольчих 

товарів» 

Грудень 

2019 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти області 

19 

Консультативно-методична 

допомога, режим он-лайн 

спілкування 

 Надання методичної допомоги щодо розробки, погодження та 

затвердження навчально-плануючої документації 

Лютий-

червень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

 

20 

Інформаційно-видавнича 

діяльність 

Консультаційна методична допомога щодо підготовки статей 

педагогічними працівниками з професій сфери транспорту до 

журналу «Професійна освіта Сумщини» 

ІІІ квартал 

2019 року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

21 
Консультативно-методична 

допомога 

Основні вимоги щодо розробки та оформлення методичних 

напрацювань педагогічних працівників 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

22 

Вивчення передового 

педагогічного досвіду 

«Застосування міжпредметних зв’язків на уроках професійно-

теоретичної підготовки з професії «Кондитер» (викладач 

професійно-теоретичної підготовки Шастун Н.М.) 

Січень-

грудень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, 

ДПТНЗ «Синівський 

ПАЛ» 

 


