


Методична  проблема   предметної

(циклової) комісії: 

Застосування технологічної

компетентності у  педагогічній

діяльності з метою  розвитку

конкурентноспроможної

особистості учня та  студента  



№

з/п

Дата  

прове

дення

Назва  заходу Група Хто  проводить Місце  проведен ня, час

1 10.10.

2019.

Майстер  – клас з  предмету «Декоративно-ужиткового  

мистецтво»  Тема: «Технологія виготовлення квітів з

тканини»

4-Т Романюк М.Й. каб.20

2 06.11.

2019.

Відкрите   заняття з предмету «Організація 

підприємств харчування»   Тема заняття: «Подавання 

фруктів та ягід, кондитерських виробів, холодних і 

солодких страв».

Рк-31 Левицька Н.Г каб.12.

3 02.12.

2019.

Конкурс  професійної  майстерності з професії  

«Продавець продовольчих  товарів»

Рп-11 Яцяк О.М.,

.

майстерня-лабораторія

гуртожиток

10.00

4 02.12.

2019.

Відкрите заняття з предмету «Технологія». Тема  

заняття: «Народна  лялька-мотанка – оберіг  

українського  народу, оберіг  наших  душ»

2-Т Біль Д.С. 

каб. 22 гуртожиток

13.35

5 04.12.

20189.

Відкрите  заняття  з виробничого  навчання  за темою: 

«Підготовка  кондитерських виробів  до  продажу  та   

продаж   товарів»

Рп-21 Михальчук Г.М. каб. 22 гуртожиток

09.00

6 05.12.

2019.

Конкурс  професійної  майстерності з професії  «Кухар-

кондитер» РК-31 Волинська Г.Я.

Олещук Л.П..

майстерня-лабораторія

гуртожиток

10.00

7 06.12.

2019.

Конкурс  професійної  майстерності з професії  

«Продавець продовольчих та непродовольчих товарів» РП-31 Мазурак Н.І.

майстерня-лабораторія

гуртожиток

10.00

8 06.12.

2019.

Відкрите  заняття – конкурс професійної  майстерності 

з професії  «Продавець продовольчих  товарів, 

контролер-касир»

РП-21 Іваночко В.М. каб.21

гуртожиток

11.45

9 06.12.

2019.

Круглий  стіл - підведення  підсумків  тижня  

виробничих  технологій 

« Творчий  проект вчителя»

Біль Д.С. 

Члени  ЦК

каб. 22 гуртожиток

13.10.



10.10.2019р. в рамках методичного об’єднання завідувачів

відділень денної та заочної форм навчання закладів

освіти, що відбулося на базі нашого навчального закладу

Романюк М.Й. провела мистецьку експозицію студентських

робіт спеціальності «Технологічна освіта» та майстер-клас з

декоративно-ужиткового мистецтва за темою: «Технологія

виготовлення квітів з тканини» з метою прищеплення у

студентів любові до обраної спеціальності та у невимушеній

обстановці поділитися досвідом виготовлення квітів між

студентами та викладачами.











06.11.2019р. викладач предметів професійно-теоретичної

підготовки Левицька Н.Г. провела відкрите заняття з

предмету «Організація підприємств харчування» у групі М-12.

Тема заняття: «Подавання фруктів та ягід, кондитерських

виробів, холодних і солодких страв». Урок проведений на

високому науково-методичному рівні.







02.12.2019р. в рамках предметного тижня проведено майстром в/н Яцяк О.М.

конкурс професійної майстерності з професії «Продавець продовольчих товарів»

в групі РП-11. Заняття проходило у формі гри, що є одним з найефективніших

видів навчання, метою якого було розвивати пізнавальні та творчі здібності

учнів, використовувати здобутий досвід у практичній діяльності.









02.12.2019р. викладач предметів професійно-теоретичної підготовки

Біль Д.С. провела відкрите заняття з предмету «Технології» із студентами

другого курсу спеціальності «Технологічна освіта» на тему: «Народна

лялька-мотанка – оберіг українського народу, оберіг наших душ». Урок

пройшов цікаво, з дотриманням всіх структурних елементів та вимог щодо

організації праці студентів. Практична частина проведена у формі

майстер-класу, під час якого всі присутні мали можливість набути

навичок у виготовленні ляльки-мотанки. Викладач продемонструвала

високий рівень підготовки та професійної майстерності.













04.12.2019р. Михальчук Г.М. , майстер виробничого

навчання професії «Продавець продовольчих та

непродовольчих товарів», провела у групі Рп-21 відкрите

заняття з виробничого навчання на тему: «Підготовка

кондитерських виробів до продажу та продаж товарів».



В ході роботи використовувалися як 

традиційні так і інтерактивні методи

навчання, матеріально-технічне

забезпечення відповідало темі і цілям

заняття. Урок отримав схвальні

відгуки усіх присутніх, що свідчить

про високий рівень професіоналізму

майстра виробничого навчання.









05.12.2019р. відбувся конкурс професійної майстерності з професії

«Кухар-кондитер» в групі РК-31 під наставництвом майстрів в/н

Волинської Г.Я. та Олещук Л.П. з метою вдосконалення якості

підготовки фахівців, підвищення інтересу учнів до обраної професії,

виявлення обдарованої молоді та формування кадрового потенціалу.

Учні показали свою майстерність, творчість, фантазію.









05.12.2019р. на базі  нашого  навчального  закладу  відбувся 2 

етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання (технічні та обслуговуючі види праці) серед учнів

9, 11 класів ліцеїв та  гімназій Коломийської ОТГ. 

Учні 9-11 класів демонстрували свої теоретичні знання з

технологій обробки матеріалів та вміння їх застосовувати під

час виготовлення різних виробів.







06.12.2019 р. пройшов конкурс професійної майстерності з професії

«Продавець продовольчих та непродовольчих товарів» в групі РП-31 під

керівництвом майстра в/н Мазурак Н.І. Метою заходу була перевірка і

закріплення знань, вмінь, навичок з професії та розвиток логічного

мислення, креативності, творчості.Взявши участь у конкурсах-вікторинах,

учні зуміли втілити в життя знання з різних професійних предметів.







06.12.2019р.  викладач Іваночко В.М. 

провів заняття-конкурс професійної  

майстерності з професії  «Продавець 

продовольчих  товарів, контролер-

касир» в  гр. РП-21. 

На занятті використовувались різні

вправи, ігри, ситуації, що формують в  

учнів життєві і професійні навички;

- вміння сміливо приймати рішення в  

ситуаціях невизначеності;

- мати інтерес до  всього нового;

- працювати в  групах;

- проявляти ініціативу та  брати

відповідольність на  себе; 

- вміти безпосередньо контактувати з

покупцем та  здійснювати продаж  

товару.

.










