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Зміст



Посада: викладач предмету “ Технологія

приготування їжі з основами товарознавства”

Освіта : повна вища

Педстаж : 12

Робітничий розряд: Кухар V р.

Категорія, звання: спеціаліст першої категорії

Розділ 1. Загальні відомості про педагога



Дата народження : 8 листопада 1979 року
В 1997 році закінчила Уманське професійне училище № 36
В 2002 році закінчила УДПУ ім. Павла Тичина
З 2002 року розпочала свою педагогічну діяльність на посаді
вчителя ЗОШ № 3
Із 2004 року займала посаду майстра в/н з професії
« Кухар» в ДНЗ « Уманський професійний аграрний ліцей»
З 2005 року була переведена на посаду викладача
В 2006 закінчила магістратуру в УДПУ ім. Павла Тичини
В 2010 році по результатам атестації присвоєно
« кваліфікацію спеціаліст 1 категорії»
З 2010- 2012 голова методичної комісії
З 2011 по 2013 навчання в Черкаській філії економіко-

правового коледжу, де отримала кваліфікацію техніка-
технолога харчової промисловості

Короткі біографічні відомості



Моє педагогічне кредо



В 2013 році пройшла курси Intel « навчання для 
майбутнього» з використанням інформаційно-
комунікативних технологій для викладання 
спеціальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України

Intel « Навчання для майбутнього»



Власні досягнення  



Наші досягнення завдяки нашим здібностям

Розділ 2 .Результати професійної діяльності

2010-2011 Обласний конкурс  
«Стежками історичної та культурної 

спадщини  регіону»
I місце- Андрійчук 

Тетяна.,Ужевенко Тетяна гр№34

20101-2012 ,,Олімпіада,, з професії« 
Кухар» 2 місце  Руденко Світлана

конкурс професійної майстерності 
,,Професійний АС,,

I місце Стурзав Вадім група №38



2012-2013 Конкурс з професії

« Кухар» ,,Професійдий дует,,

I місце Вараница Едуард гр 
№33

Пихало Оксана  група №47
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Навчальні досягнення учнів



Діагностичне обстеження інтелектуального розвитку учнів



Чому я стала педагогом?

З раннього дитинства я мріяла бути
вчителем, тому що я виросла в родинні
педагогів. Їх творча праця вплинула на вибір
майбутньої професії. В спілкуванні з ними, я
твердо вирішила стати педагогом. Народна
мудрість нагадує, що праця педагога дає свої
плоди з роками. Вона дуже потрібна, адже діти -
це наше майбутнє і сьогодення.

Розділ 3. Науково-педагогічна діяльність



1.Закон України від 28.06.1996 р. № 254 «Конституція України».

2. Закон України « Про охорону дитинства»;

3.Закон України від 23.05.1991 р. № 1060 «Про освіту».

5.Закон України від 10.02.1998 р. № 103 «Про професійно-
технічну освіту».

6.Закон України від 17.12.1993 р. № 3745 «Про пожежну
безпеку».

7.Указ Президента України від 8.05.1996 № 322 «Про Основні
напрями реформування професійно-технічної освіти в
Україні».

8.Указом Президента України від 17.04.2002 року № 347 «Про
Національну доктрину розвитку освіти».

Нормативно-правове забезпечення
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Розвиток особистості засобами інноваційних  технологій з предмету

« Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

Проблема над якою я працюю



Мета роботи: шляхом використання інноваційних технологій розвивати інтелектуальні 
та творчі особистісні якості учнів з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи 
цінностей; залучення учнів до систематичної творчої, пошукової, експериментальної 
роботи; виховання активної, компетентної, креативної особистості, яка вміє 
бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

Провідна наукова ідея:  впровадження  інноваційних технологій на уроках Кулінарії , з 
метою створення  комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою 
успішність, інтелектуальну спроможність, значущість

Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій 
(інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного 
взаємонавчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи) у вивченні предмету

« Технологія приготування їжі з основами товарознавства»  .

Актуальність досвіду:

1. інтенсифікація та оптимізації навчального процесу;

2. підвищення ефективності уроку використовуючи новітні методи та прийоми;

3. активізації навчальної діяльності учнів на уроках кулінарії, підвищення інтересу до 
предмета; можливість розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;

4. забезпечення оптимізації  особистісного росту учня, формування

5. готовності до оволодіння професією кухар ;

6. формування компетентної професійної особистості;  підвищення мотивації навчання.



Використання інтерактивних методів навчання на уроках «Технологія 
приготування їжі з основами товарознавства((робота в парах, «карусель», 

(«мікрофон», «незакінчене речення», «мозковий штурм», займи/зміни 
позицію, «акваріум»)



Інформаційно-комунікаційні технології



Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках 
« Технологія приготування  їжі з основами товарознавства»

використання кіно- чи відеофрагм



- Презентації можуть створюватися не тільки для показу на
стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також
можуть використовуватися для індивідуального перегляду на
комп'ютері.
- Комп'ютерні презентації можуть використовуватися як для
занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його
участі (наприклад, для самоосвіти).
- Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп'ютерні
презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями
навчального матеріалу.
- Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно
визначати початок, тривалість процесу навчання, а також
швидкість просування по навчальному матеріалу.
- Інтерактивність при доборі потрібної послідовності
відображення навчальної інформації забезпечує вільне
визначення чергування використання фрагментів інформації.
- Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи
зменшувати обсяг змістової інформації.



ктів — освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у
тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних
умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального
пошуку.

Типи проектів
Творчі проекти

Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності
учасників, вона розвивається, підпорядковуючись, кінцевому результату, прийнятій
групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь
домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - рукописний
журнал, колективний колаж, публікацію, сайт,блог, відеофільм, вечір, свято тощо. І
тожі потрібні сценарій,структура, програма, макет тощо.
Ігрові проекти

Учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом
проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі
особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими
учасниками ситуаціями.Ступінь творчості учнів дуже висока, але домінуючим видом
діяльності всетаки є гра.
Інформаційні проекти

Спрямовані на збиранняінформації про який-небудь об'єкт, на ознайомлення
учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів.Такі проекти
потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході
проботи над проектом.



Практико-орієнтовані проекти
Результат діяльності учасників чітко визначено з самого

початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників
(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник)
.Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників
з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є
хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних
обговорень та презентація одержаних результатів і можливих
засобів їх упровадження в практику.

Дослідницькі проекти
потребують добре обміркованої структури, визначеної

мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників
соціальної значущості, продуманості методів. Вони повністю
підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру:
визначення теми дослідження, аргументація її
актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і
методів, визначення методології дослідження, висування гіпотез
розв'язання проблеми і намічення шляхів її розвязання.



В презентаціях, які є представленням результатів
учнівського дослідження, не відображається гіпотеза, хід
дослідження і висновки. Інколи висновки носять
загальний характер, не стосуються конкретного
дослідження, яке проводили самі учні. Розміщення на
слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання
і осмислення якого необхідно багато часу.

Забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) .

Відсутність формулювання теми і автора на першому
лайді та використаних джерел на останньому слайді.

Недоліки учнівських робіт



Профільні проекти пропоную учням для курсового та 
дипломного проектування. Захист ( презентацію таких 

проектів учні здійснюють на семінарах,державних 
кваліфікаційних атестаціях. 



Проект « Приготування  страв української кухні»

( створення презентації)

Проект - виготовлення муляжів із солоного тіста на тему:

« Холодні страви та закуски»

Проект – « Технологія приготування страв з картоплі» 

( створення презентації)

Проект – « Використання  новітніх технологій в оздоблені 
страв» ( створення презентацій)

Проект « Бенкетні страви»;

Створення проектів дітьми



Виготовлення  
муляжів із солоного 

тіста на тему:

« Приготування 
холодних страв та 

закусок»

Орієнтовна  тематика  
виробів

Етапи виготовлення виробів

Дотримання правил безпеки 
праці та санітарно-гігієнічних 

вимог

Харчування-здоровий 
спосіб життя

Оформлення підбір посуду 
для подавання страв із 

солоного тіста

Матеріали, інструменти для 
виготовлення муляжів

Методика замішування тіста



Професійних 
навичок

Розвиток 
інтелектуальних

якостей учнів

Формування 
активної життєвої 

позиції учнів

Висновок

В результаті використання іноваційних технологій 
сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності і 
спонукатиме до зростання творчої активності, реалізації 
творчого потенціалу кухаря.



Проведення круглів столів

Проведення семінарів практикумів

Проведення комп'ютерних всеобучів

Творчі звіти викладачів та майстрів які
атестуються

Доповіді над проблемою якою
працюють педагоги

Проведення майстер-класів

Участь у методичній комісії



1. 2010- Виступ на педраді на тему :« Житедіяльність учнівського
колективу»
2. 2011 – Участь та виступ на Обласній виставці педагогічних
технологій по удосконаленню КМЗ з предмету « Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»
2. 2011-2012 Участь у підготовці та проведенні міського
семінару для спеціалістів громадського харчування
з урахуванням сучасних вимог до організації вимог
сучасного бізнесу обслуговування туристів, дотримання
санітарного законодавства
3. 2012-2013 Виступ на педраді на тему : « Використання
навчального відео матеріалу на уроках Кулінарії»
4.2013 Участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції « Проблеми та перспективи професійної
освіти в сучасних умовах»

Участь у семінарах,педрадах



Наявність методичних розробок

К.М.Натальченко

Т.В.Бражник

ЗАЛІКОВИЙ ЗОШИТ
ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
З ОСНОВАМИ ТОВАРОЗНАВСТВА

м. Умань 2012

Державний навчальний заклад
«Уманський професійний аграрний ліцей»  

Робочий зоши
по темі   

«Холодні страви та закуски»    
з предмету 

«Технологія 
приготування їжі з основами 

товарознавства»

Підготували:

Натальченко К.М.
Бражник Т.В.

викладачі
2013                                                         

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Уманський професійний аграрний ліцей»

Зошит для 

лабораторно – практичних 

робіт

з  предмету

«Технологія 

приготування їжі з основами 

товарознавства»

Кваліфікація: 3 розряд

Підготували:

Натальченко К.М.

Бражник Т.В.
2010 2011

2012 2013 2013

2014



Участь у виставках

2010- Виставка до дня міста

2011-

2012 -

2013- Організація та проведення виставки до дня 

відкритих дверей з професії  “Кухар,бармен,офіціант”.



Проведення відкритих уроків,майстер-клас 

Проведення ЛПР на тему: « Прісне тісто та вироби 
з нього»

Проведення уроку з предмету « Технологія 
приготування їжі з основами товарознавства» 
на тему: « Приготування борщів»

Проведення ЛПР на тему: « Гарячі страви з яєць»



2010  Участь у конкурсі на кращий 
демонстраційний прилад

2011Участь у конкурсі « професійний ас»

з професії « кухар,офіціант,бармен»

2012 Участь у конкурсі на кращі

учнівські творчі роботи

Участь у конкурсі з професії « кухар,бармен»

« професійний дует»

Організація та проведення конкурсів



1.Участь в щорічній педагогічній виставці « Профтехосвіта 
Черкащини » з власними розробками

2. Розміщення розробок на методичному порталі

Впровадження власного досвіду



Підвищення професійного рівня викладачів та майстрів.
Екскурсія в м. Київ на міжнародний  експофорум

ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу.



Розділ 4. Позаурочна діяльність.
Класний керівник- організатор дитячого колективу



Організація виховної роботи

Проведення свята “Миланки

Проведення «Ярмарки»

Проведення психологічного 
тренінгу Проведення виховного заходу

Україна - наш спільний дім

Проведення виховного заходу
Черкащина-мій рідний край



Екскурсії,кіно,день народження

Організація культурно-масової роботи

- Екскурсія в університет ім .П.Г. Тичини.
обмін досвідом  факультет “ Професійна 
освіта”

- Екскурсія в краєзнавчий музей

- Екскурсія в художню галерею на 
виставку обрядних ляльок

- Святкування дня народження



1.Батьківські збори 

2.Круглий стіл « Життя наших дітей»

3. Індивідуальні бесіди ,консультації

Спільна робота батьків і педагога



Екскурсія в дендропарк « Софіївка»

Похід до лісу 

Проведення заходу до дня закоханих 

« міс Валентин та міс Валентина»

Організація дозвілля дітей



Посібники,збірники,підручники

Розділ 5. Навчально-матеріальна база



Плакати, стенди, диски

Навчально-матеріальна база


