
Участь студентів і викладачів циклової методичної комісії 

педпрацівників харчового    виробництва у конференціях, 

семінарах, 2021-2022 н.р. 
№ ІПП Зміст роботи Примітка 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кравченко Т.Ф. Науково-практичний семінар на тему: 

«Особистісне зростання педагога як 

запорука успішної реалізації методичної 

теми», тези «Самоосвіта як інструмент 

вдосконалення педагогічної майстерності». 

 Сертифікат від      

29.10.2021 

 

Вебінар «Конструктор тестів, схвалений 

грифом МОН. Надійний інструмент для 

перевірки знань»  

Сертифікат від      
03.11.2021 

Вебінар: «Авторське право для педагогів. 
Як створювати методичні матеріали чесно» 

Сертифікат від     
09.02.2022 

2.  
 

 

Корх А.С. 
 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування системи професійно-

практичних компетенцій фахівців» 

2022 

Сайт Всеосвіта  

Вебінар «CultFood: як змінити харчування 

дітей у школі» 

06.06.2021 

3. Муха Н.В. 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Особистісне зростання педагога як 

запорука успішної реалізації методичної 

теми» 

2021 

4.  Пігулко Ж.М. 
 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування ключових компетентностей 

учнів» 

2021 

Сайт Всеосвіта  

Вебінар «CultFood: як змінити харчування 

дітей у школі» 

2021 

5.  Хомич Т.М. 

 

 

Сайт Всеосвіта  

Вебінар «CultFood: як змінити харчування 

дітей у школі» 

09.06.2021 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування системи професійно-

практичних компетенцій фахівців» 

2022 

6.  
 
 
 
 
 
 
 

Бурдак Н.В. 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Особистісне зростання педагога як 

запорука успішної реалізації методичної 

теми» 

29.10.2021 

 

Сайт Всеосвіта  

Вебінар «CultFood: як змінити харчування 

дітей у школі» 

03.06.2021 

7.  Левковець С. І. 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування загальної компетентності 

здобувача освіти» 

2021 

8.  Черевко І.В. 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Шляхи формування компетентностей 

здобувачів освіти за професії «Кухар, 

кондитер» 

2021  



 

Керівництво науковою роботою студентів 

№ ПІП 

викладача 

ПІП студента Тема 

І. Студентська наукова конференція «Сучасні технології і обладнання харчових 

виробництв» (18.11.2021р.) 

1. Корх А.С. Ніколайчик  Марія, 34-ТЕХ Сучасні тісторозкатувальні 

машини для кондитерського 

виробництва 

Терещук Іванна, 34-ТЕХ Фризер для виробництва морозива 

2. Пігулко Ж.М. Ляхович Олександр, 34-ТЕХ Медове суфле, як сучасний тренд 
виробництва і переробки 

Будько Катерина, 24-ТЕХ Їстівний посуд – екологічне 

майбутнє 

3. Кравченко Т.Ф. 

 

 

 

 

Губарик Катерина, 24-ТЕХ Рослинне молоко, його види та 

особливості 

Минчук Владислава, 34-ТЕХ Сублімація – новий напрямок у 

кулінарії 

Кузьмич Григорій, 34-ТЕХ Ультрапастеризація молока 

ІІ. XIV Міжнародна студентська наукова конференція «Молодь як стратегічний 

потенціал розбудови національної економіки» (26.02.21р.) 

1. Кравченко Т.Ф. 

 

 

Матюк Назар, 44-ТЕХ Технологія SOUS VIDE на варті 

смаку 

Денисюк Ірина, 44-ТЕХ Мікрогрін – тренд здорового 

харчування 

 

Голова цмк:           Т.Ф.Кравченко 
 

9. Матюк Н.Л. 

 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Особистісне зростання педагога як 

запорука успішної реалізації методичної 

теми» 

29.10.2021 

 

10. Карпік А.І. 

 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування системи професійно-

практичних компетенцій фахівців» 

2022 

11. Корець Л.І. Науково-практичний семінар на тему: 

«Роль міжпредметних звязків у формуванні 

професійної компетенції здобувачів освіти 

професії «Кухар. Кондитер» 

09.06.2021 

 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Шляхи формування професійних 

компетентностей здобувачів освіти 

ресторанного господарства шляхом 

використання інтерактивних технологій» 

2022 

 

На Урок, освітній проект 

Інтернет-конференція «Навчальний рік 

2021-2022: нові можливості для навчання» 

19.08.2021 


