
Звіт  
циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін

ВСП «УТЕФК ДТЕУ»

за 2021-2022 навчальний рік



Зміст
1. Навчально-методична робота.

2. Викладання «online». 

навчання в умовах воєнного часу.

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 та волонтерська  робота.



Навчально-методична робота

Протягом 2021/2022 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
викладачі циклової комісії

працювали над створенням електронного комплексу 

методичного забезпечення

фахових дисциплін

Технологія 
виробництва 

кулінарної продукції



Навчально-методична робота



Навчально-методична робота

Опрацюванням і впровадженням сучасних освітніх 
цифрових технологій навчання в процес викладання 

фахових дисциплін. 



Навчально-методична робота

Інтерактивні аркуші 
з хімії /сервіс 

ThingLing



Навчально-методична робота

Завдання з QR - кодами



Навчально-методична робота
ПРЕЗЕНТАЦІЇ



Навчально-методична робота
ПРЕЗЕНТАЦІЇ



Навчально-методична робота

Проведення навчальних тренінгів з студентами спеціальності
«Харчові технології» на такі актуальні теми :
- «Напрями виходу з кризи закладів ресторанного господарства під

час пандемії»,
- «Галузева структура харчової промисловості України»,
- «Мобільні застосунки служби швидкої доставки їжі»,
- «Професійна етика спілкування в ресторанному господарстві» .



Навчально-методична робота

Єдиний кваліфікаційний екзамен



Навчально-методична робота

Єдиний кваліфікаційний екзамен



Навчання «online»
Використання  освітніх платформ 

«На Урок» та «Всеосвіта»



Викладання «online»



Викладання «online»



Проведення практичних і лабораторних робіт

Практичні роботи з дисципліни
«Технології виробництва кулінарної продукції»



Проведення практичних і лабораторних робіт



Проведення практичних і лабораторних робіт



Організація проходження практики 

Вступ до фаху



Організація проходження практики 
Вступ до фаху 



Організація проходження практики 
Вступ до фаху 



Організація проходження практики 
Вступ до фаху 



Організація проходження практики 



Практика за кордоном



Практика за кордоном
Організація проходження практики 



«Квадрум» –ресторан з прозорою стіною





Кулінарний квест



Кулінарний квест



Кулінарний квест



Різдвяний ярмарок



Різдвяний ярмарок



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



/04.04.22р/
«Небратні : історія 

російсько - українських 
відносин та руйнування 

головних фейків
ворожої пропаганди. 

Лектор –викладач історії 
Фречка О.В.

/28.03.22/
«Техніки розвитку
стресостійкості у 
ситуації війни».
Інформувала: 

практичний психолог 
Бердар Т.І.

ВИХОВНІ   ГОДИНИ
Лекція викладача БЖД Денчилі - Сакаль Г.М. 

щодо дій у разі виникнення загрозливої 
життю ситуації /21.03.22р/

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Отримання дипломів



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



Курсова перепідготовка



Курсова перепідготовка



Професійна та волонтерська робота



Професійна та волонтерська робота



Професійна та волонтерська робота



Професійна та волонтерська робота



У 2022-2023 навчальному році 
циклова комісія 

хіміко-технологічних дисциплін 
працюватиме над :

- підготовкою матеріалів для оновлення електронних
комплексів та створення веб-сторінок викладачів циклової
комісії хіміко-технологічних дисциплін;
- ширшим використанням інноваційних технологій
викладачами на заняттях із фахових дисциплін;
- упровадженням методів змішаного навчання та
реалізацією сучасних інтерактивних технологій навчання, в
т.ч. атестації студентів засобами технологій електронного
оцінювання та об’єктивних тестових методик.



Дякуємо за увагу!!!
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