
 

 

ЗВІТ  
 

 

про роботу  

 

Методичної комісії 

педагогічних працівників 

професій сфери послуг  
 

 
 

 

за 2019/2020 н.р. 
 



За 2019/2020 н.р.  

 

Всі викладачі та майстри виробничого навчання працювали над 

власними методичними темами, які виходили з загальної методичної теми 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» - «Від 

інноватики в освіті та на виробництві через майстерність педагога до 

формування компетентного учня та робітника». 

 
ВЕРЕСЕНЬ 2019  

 

Учні з професії «Перукар(перукар-модельєр)» відвідали виставку 

«Харків бьюті», яка була презентована у стінах «Артзаводу механіка». 

Учениця групи № 32 Будняк Ксенія взяла участь у професійному батлі в 

номінації «Креатив і весільна зачіска», що проводився на майданчику 

виставки в рамках фестивалю «Crazy Fashion world» 

 
Участь в майстер-класі від провідних технологів італійської професійної 

косметики для волосся Shot 

 

 

 

 



 
 

ЖОВТЕНЬ 2019  

Розробка творчого проекту учнями з професії «Перукар(перукар-

модельєр)» Mama-Beauty, щодо створення власної справи та дослідницького 

проекту учнями з професії «Кухар;кондитер» «Впровадження еко-харчування 

в закладі професійної освіти» для участі у XI Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» у м.Києві. 

    
 

ГРУДЕНЬ 2019 

Участь у регіональному конкурсі з кулінарного і кондитерського 

мистецтва «Битва титанів-2019» на базі Харківського торговельно-

економічного коледжу. Учениця групи № 33 Бережна Ірина представила 

роботу з пряничного тіста «Зима в Парижі», яка зайняла І місце 



 
 

СІЧЕНЬ 2020 

В рамках експерименту Всеукраїнського рівня «Формування готовності 

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» члени 

методичної комісії приймали участь в педагогічних читаннях за темою 

«Формування підприємницької компетентності учнів» 

 

 
 

Участь в майстер-класі від шеф-кухарів з Франції, Італії, Словенії та 

Хорватії для майстрів виробничого навчання з професії «Кухар» 

 



 
ЛЮТИЙ 2020 

Участь в конкурсі «Битва титанів -2020» учня групи № 02 з професії 

«Кухар;кондитер» Добровольського Максима, який посів ІІІ місце 

 
Участь у конкурсі професійної майстерності у І турі Чемпіонату України 

СПУ «Перша столиця» учнів з професії «Перукар(перукар-модельєр)», де 

отримали призові місця: Мошненко Яна – 3 місце (Авторська чоловіча 

стрижка), Кадигроб Катерина – 2 місце (Авторська чоловіча стрижка), Будняк 

Ксенія – 3 місце (Барбер) 

 
 

БЕРЕЗЕНЬ 2020 

підготовка до конкурсу технічної творчості (виготовлення муляжів) 



  
 

ЗА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

(з 12 березня по 30 червня) 

 

Методична комісія педагогічних працівників професій сфери послуг під 

час карантину не припиняла свою діяльність. Члени МК постійно 

підтримували зв'язок та брали участь в он-лайн засіданнях, на яких ділилися 

досвідом роботи дистанційно. 

   
Майстрами та викладачами за період карантину було опановано 

наступні програми та платформи з дистанційного навчання: Zoom, Google 

клас, Viber, Discord, Google Meet, Hangouts, для підтримування звязку з 

учнями. 



 
Майстрами виробничого було опановано програму Insot для монтажу та 

обробки відео та зняті відео уроки з виробничого навчання з тем «Технологія 

приготування страв з риби», «Технологія приготування страв з м’яса», 

«Технологія приготування холодних страв і закусок» 

 
 

Окрім того, члени методичної комісії постійно підвищували рівень своєї 

професійності приймаючи участь у цілій низці вебінарів на сайті Всеосвіта та 

Наурок, обмінюючись досвідом на он лайн конференціях організованих 

методичним центром 



 

 
 

участь в обласному педагогічному читанні на тему «Сучасні освітні 

тренди забезпечення якості освіти»  з доповіддю «Використання навичок 

майбутнього в підготовці кваліфікованих робітників з професії «Кухар; 

кондитер»» 

 


