
Звіт 

роботи циклової комісії 

хіміко-технологічних 

дисциплін 

за 2020/2021 навч. рік

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

“УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ

КОЛЕДЖ КНТЕУ”



1. Навчально-методична робота.

2. Викладання «online».

3. Проведення практичних і лабораторних робіт.

4. Організація проходження практики.

5. Навчально-виховна робота.

6. Підвищення кваліфікації членів ц/к, участь у 

конференціях,  вебінарах, майстер класах.

7. Профорієнтаційна робота.

ЗМІСТ



Протягом 2020/2021 навчального року 

циклова комісія 

хіміко-технологічних дисциплін

працювала над проблемним питанням :

«Компетентнісний підхід до теоретичної

та практичної підготовки

фахових молодших бакалаврів

в умовах змішаного навчання».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА



Відповідно до плану роботи циклової комісії було :

✓ розроблено робочі та навчальні програми фахових

дисциплін,

✓ розроблено силабуси вибіркових дисциплін,

✓ сформовано електронний КМЗ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА



✓ впроваджено сучасні технології навчання в процес викладання

фахових дисциплін, зокрема створено електронні та

демонстраційні флеш картки на освітніх платформах “На

Урок”, “Всеосвіта” за допомогою програм:

✓ Аnki https://apps.ankiweb.net/ ,

✓ Memrise https://www.memrise.com/,

✓ Quizlet https://quizlet.com/

✓ викладачами створені завдання з використанням QR кодів та

інтерактивних вправ і тестових завдань.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

https://quizlet.com/


✓ викладачами циклової комісії розроблено навчально-

методичні посібники з «Органічної хімії» та «Фізіології

харчування» ,

✓ оновлено екзаменаційні білети фахових дисциплін,

✓ оновлено програми для проведення дистанційного Державного

Комплексного Кваліфікаційного іспиту та пакет завдань до

нього,

✓ оновлено програми для вступних випробувань абітурієнтів

рівня кваліфікований робітник та пакет завдань до нього.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА



Під час дистанційного
навчання викладачами
циклової комісії, згідно наказу,
заняття проводилися з
використанням платформи
Google meet як основної та
Google Classroom як
додаткової.

Для повноцінного
проведення навчання та
демонстрації матеріалу
викладачами також застосо-
вувалися і інші програми .

Викладання «online»



Викладання «online»



✓ також викладачами циклової комісії проводилися

заняття у вигляді відео уроків,

✓ для контролю знань студентів викладачі створювали

розробки для онлайн тестування на освітній платформі

“На Урок” таGoogle Forms.

Викладання «online»



Працюючи над
проблемним питанням
викладачі циклової
комісії активно від-
працьовували практичні
навички студентів
спеціальностей «Харчові
технології» та «Готельно-
ресторанна справа» на
практичних і
лабораторних роботах.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Дисципліна «Виробництво борошняних 
кондитерських виробів» 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Дисципліна «Закарпатська кухня»

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Дисципліна «Кухня народів світу»

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Дисципліна  
«Організація обслуговування в ЗРГ» 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Лабораторні  роботи студентів онлайн :

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Лабораторні  роботи студентів онлайн :

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Викладачами (майстрами) циклової комісії проведено
кулінарний майстер клас з участю студентів ІІ курсу

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 



Навчальна практика та складання кваліфікаційного
іспиту студентів ІІ курсу 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ



Технологічна практика та складання кваліфікаційного
іспиту студентів ІІІ курсу 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 



Викладач Пічкар М.М. організувала пасхальний челлендж
для підвищення активності під час дистанційного навчання.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



Із студентами ІУ курсу було проведено заняття в
дегустаційному залі «Шардоне» та майстер клас від Василя
Білецького

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



Із студентами ІІІ курсу проведено урок-квест в сучасному 
діючому ресторані «Деца у нотаря».

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



Викладач Огарь Е.І. провела зі  студентами І курсу 
екскурсію на хімічний факультет УЖНУ. 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

✓ викладачами циклової комісії розроблені плани
навчально-виховної роботи з студентами групи,

✓ також систематично проводилися тематичні виховні
години онлайн.



✓ викладачі циклової комісії успішно пройшли курси

перепідготовки та отримали сертифікати Державного вищого

навчального закладу УЖНУ Факультету суспільних наук

Кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,

✓ викладач Огарь Е.І. успішно пройшла чергову атестацію та

підтвердила кваліфікацію «викладач вищої категорії»,

✓ викладач Пічкар М.М. дистанційно підвищувала кваліфікацію

приймаючи участь в інтернет-конференції «Організація

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання», а також

пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації голів

циклових комісій закладів фахової передвищої освіти.

Курсова перепідготовка та атестація членів циклової
комісії



Курсова перепідготовка та атестація членів циклової комісії



Курсова перепідготовка та атестація членів циклової комісії

З метою підвищення свого фахового рівня, викладач Пічкар М.М.
пройшла і практичну підготовку, прийнявши участь в майстер класах
«Випічка хліба на заквасках» (24.05. та 24.06.2021р.), організованих
Курсами кондитерства та кулінарії у м.Львів.



Курсова перепідготовка та атестація членів циклової комісії



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

✓ впродовж навчального року циклова комісія активно 
приймала активну участь у профорієнтаційній роботі ,

✓ студентами спеціальності «Харчові технології» було
створено агітаційні відео ролики для майбутніх
абітурієнтів коледжу.



✓ удосконалення навчально-методичних комплексів фахових 
дисциплін,

✓ підготовка та розробка тематики курсових робіт спеціальності 
«Харчові технології» для фахового молодшого бакалавра,

✓ оновлення переліку страв для проведення лабораторних 
робіт,

✓ доповнення існуючих та формування нових навчальних 
посібників з фахових дисциплін,

✓ організація проведення майстер-класів,

✓ участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях,

✓ проведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл 
міста,

✓ підвищення кваліфікації на професійних навиків викладачів.

Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін
ставить перед собою ряд завдань на наступний 2021/2022 

навчальний рік :



До звіту додаються також протоколи
засідань циклової комісії у електронному варіанті. 

Дякуємо за увагу!!! 


