
Звіт 

про роботу циклової методичної комісії педпрацівників харчового 

виробництва за 2021-2022 н.р. 
1. Викладацький склад циклової методичної комісії: 

- Кравченко Тетяна Феодосіївна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, голова ЦМК; 

- Корець Лідія Іванівна, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, старший 

викладач; 

- Корх Альона Сергіївна, спеціаліст. 

Майстри виробничого навчання: 

 Блеянюк Олена Олексіївна 

 Бурдак Надія Василівна 

 Карпік Анатолій Іванович 

 Левковець Світлана Іванівна 

 Матюк Наталія Леонідівна 

 Муха Наталія Василівна 

 Пігулко Жанна Максимівна 

 Черевко Інна Вікторівна 

2. Методична проблема, над якою працює циклова методична комісія в даному 

навчальному році: «Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування 

професійних компетентностей учнів та студентів, розвитку їх творчих здібностей, соціальної 

адаптації». 

3. Результат роботи циклової методичної комісії над даною проблемою: 

Підготовлені методичні розробки: 

1. Методична розробка «Приготування тістечок» - Черевко І.В., Левковець С.І. 

2. Методична розробка «Гарячі напої» - Бурдак Н.В. 

3. Методична розробка «Матеріали наукової студентської конференції «Сучасні технології і 

обладнання харчових виробництв» - Кравченко Т.Ф. 

4. Методична розробка «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього» - Блеянюк О.О. 

5. Методична розробка «Приготування страв із смажених овочів» - Хомич Т.М. 

6. Методична розробка «Технологія приготування галушок» - Карпік А.І. 

7. Методична розробка «Приготування вареників з різними начинками» - Матюк Н.Л. 

 8. Методична розробка «Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього» -   

Муха Н.Л. 

9. Конспект лекцій з дисципліни «Технології галузі (Вступ до спеціальності) для студентів  зі 

спеціальності  133 Галузеве машинобудування – Корх А.С. 

10. Методична розробка «Технологія приготування супів-пюре» - Пігулко Ж.М. 
    Також викладачами і майстрами виробничого навчання були проведені відкриті уроки і 

майстер-класи: 

 – Відкритий урок виробничого навчання «Технологія приготування супів-пюре – Пігулко 

Ж.М. 

– Майстер-клас «Виготовлення цукрових квітів з вафельного та рисового паперу»,          

Черевко І.В. 

– Майстер-клас  «Філе лосося під горіховою скоринкою», Бурдак Н.В. 

– Майстер-клас «Приготування шоколадних цукерок «Трюфель», Муха Н.В. 

- Бурдак Н.В. були підготовлені відеоуроки «Приготування налисників», «Філе лосося на 

овочевій подушці». 

Участь у семінарах та конференціях 

- Науково-практичний семінар на тему: «Особистісне зростання педагога як запорука 

успішної реалізації методичної теми», Кравченко Т.Ф., Матюк Н.Л., Муха Н.В. 

 



- Науково-практичний семінар на тему: «Шляхи формування компетентностей здобувачів 

освіти», Черевко І.В., Левковець С.І., Пігулко Ж.М., Корець Л.І. 

- Науково-практичний семінар на тему: «Формування  системи професійно-практичних 

компетенцій здобувачів освіти», Корець Л.І, Корх А.С., Хомич Т.П. 

   4. Наші досягнення 

1. Перемога у Всеукраїнському конкурсі «Розробка нового шкільного меню», 

Кравченко Т.Ф. 

2. Майстри виробничого навчання підвищили кваліфікацію у Луцькому 

кооперативному коледжі Львівського торговельно-економічного університету, де їм було 

присвоєно кваліфікації кухар V розряду, кондитер V розряду: Муха Н.В., Пігулко Ж.М., 

Блеянюк О.О., Левковець С.І., Черевко І.В., Матюк Н.Л.Ю., Хомич Т.М. 

3. Диплом за активну участь в обласному конкурсі професійної майстерності серед 

майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О  з професії кухар, Бурдак Н.В. 

5. Програма тижня кухаря, кондитера 

15.11.21 

 Майстер-клас «Виготовлення цукрових квітів з вафельного та рисового паперу»,          

Черевко І.В. 

 Виставка-продаж кулінарних і кондитерських виробів, члени ЦМК  

16.11.21   

 Відкритий урок виробничого навчання «Технологія приготування  супів-пюре», 

Пігулко Ж.М. 

 Відкрита виховна година «Здорове харчування - запорука молодості і краси», 

Кравченко Т.Ф., Корх А.С. 

17.11.21   

 Конкурс професійної майстерності серед здобувачів освіти 16 і 21К груп  з професії 

«Кухар», "Прості форми нарізки овочів. Складання композицій", Матюк Н.Л.,      

Хомич Т.М.   

18.11.21   

 Студентська наукова конференція «Сучасні технології і обладнання харчових 

виробництв», члени ЦМК 

 Бесіда «Особливості харчування при корона вірусі, щоденне меню»,                                          

Корець Л.І. 

19.11.21  

 Інтелектуальна гра «Кулінарний брейн – ринг», Муха Н.В., Карпік А.І.  

 Підведення підсумків, Кравченко Т.Ф. 

6. Самоосвіта 

– Вивчення передового досвіду (відвідування занять викладачів, опрацювання фахової 

літератури). 

      – Участь в засіданнях обласних секцій педагогічних працівників професій ресторанного 

господарства. 

7. Виховні заходи: 

– Всесвітній День Гідності в Любешівському технічному  коледжі Луцького НТУ,  

Кравченко Т.Ф. 

– Відкрита виховна година «Здорове харчування - запорука молодості і краси»,                  

Кравченко Т.Ф., Корх А.С. 



–  Всеукраїнського конкурс до Дня Соборності України від проєкту «На Урок», Кравченко 

Т.Ф. і студенти 24-ГМ-Ф і 44-ТЕХ груп. 

 

8. Перспективи розвитку 

– Доповнити дидактичне забезпечення з предметів викладачам Пігулко Ж.М.,           

Корх А.С. 

– Придбати в необхідній кількості навчальну літературу з кондитерського виробництва, 

фізіології харчування. 

– Для покращення навчально-матеріальної бази необхідно придбати в лабораторію 

кондитерського виробництва пароконвектомат або шафу пекарну, електронні ваги,  

багатоярусні підставки для тортів та інші. 

– Оформити згідно ДСПТО кабінет з предмета «Устаткування підприємств 

харчування». 

– Для якісного виконання робочих програм із предмета «Організація виробництва та 

обслуговування» необхідно придбати допоміжні прибори в асортименті, поповнити 

асортимент посуду. В кабінеті розмістити зразки тематичних сервіровок, зразки сучасного 

натурального посуду. 

Пропоную визнати роботу циклової методичної комісії педпрацівників харчового 

виробництва задовільною. 

 

Голова циклової методичної комісії 

педпрацівників харчового виробництва                              Т.Ф. Кравченко  

 


