МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
МА НАВЧАННЯ
Н А К А З
«____»_________2016

м. Вінниця

№ _______

Про організацію методичної роботи
у 2016-2017 н.р.
З метою виконання Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
успішної реалізації завдань реформування системи освіти, оптимізації
освітнього процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного
впровадження в практику роботи коледжу досягнень психолого-педагогічної
науки, нових технологій, виходячи з результатів аналізу освітнього процесу,
діагностики результатів роботи педагогічних працівників коледжу і
відповідно до річного плану роботи коледжу,
НАКАЗУЮ:
1. продовжити роботу над загальноколеджною методичною
проблемою «Розвиток інноваційного потенціалу коледжу з метою
соціалізації особистості в умовах сучасних суспільних трансформацій»;
2. з 01.09.2016 р. розпочати підготовку до акредитації спеціальностей
«Туристичне обслуговування» та «Ресторанне обслуговування» та завершити
її до кінця навчального року;
3. провести ліцензування спеціальностей коледжу на здобуття
освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр»;
4. забезпечити якість НМКД та їх відповідність ліцензійним вимогам,
актуалізувати зміст програм та робочих програм з предметів/дисциплін,
НМКД та НМКП у відповідності до змін в навчальних планах, забезпечити
якість викладання;
5. виявляти ініціативність та активність в реалізації методичної
роботи на обласному та всеукраїнському рівні: долучатися до участі в
наукових
та
науково-практичних
конференціях,
конкурсах
з
предметів/дисциплін, професійної майстерності, малої академії наук,
олімпіадах, до студентських проектів;

6. залучати студентів до пошуково-дослідницької роботи, підготовки
дослідницьких проектів з предметів/дисциплін;
7. продовжити роботу по створенню електронних підручників з
дисциплін;
8. продовжити роботу з наповнення методичними матеріалами сайтів
викладачів на навчальному порталі коледжу на базі платформи GoogleSite,
створити віртуальний методичний кабінет та Веб-музей коледжу;
9. практикувати проведення спеціалізованих методичних рад з
залученням викладачів споріднених спеціальностей інших вишів з метою
обміном досвіду.
10. провести науково-практичні конференції різних рівнів:
27.01.2017 р. – міжнародну студентську (Інтернет) науковопрактичну конференцію з теми «Системні та структурні виклики в сфері
управління та адміністрування в умовах європейської інтеграції України»;
15.02.2017 р. – регіональну науково-практичну конференцію
«Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та
вимог ринку праці»;
22.02.2017р. – міжвузівську студентську науково-практичну
конференцію з теми «Проблеми екологічно безпечного середовища людини»;
11. Завідувачу навчально-методичного кабінету з метою підвищення
педагогічної майстерності викладачів коледжу:
11.1. здійснювати документаційний супровід атестації педагогічних
працівників коледжу протягом 2016-2017 н.р у відповідності до вимог
Типового положення про атестацію;
11.2. консультувати викладачів з питань підвищення кваліфікації
(стажування та курсової перепідготовки) та сприяти своєчасному їх
проходженню;
11.3. продовжити проведення занять Школи педагогічної
майстерності та Школи викладача-початківця;
11.4. організовувати майстер-класи викладачів у відповідності до
Положення коледжу про майстер-класи;
11.5. до 10.09.2016 р. забезпечити наставництво над викладачамипочатківцями, призначити наставників, скласти програми наставництва;
11.6. до 10.09.2016 р. організовувати постійно діючу виставку
педагогічних матеріалів викладачів коледжу «Родзинки досвіду»;
11.7. здійснювати внутрішньоколеджний контроль у відповідності до
посадових обов’язків.
12. Головам циклових комісій:
12.1. організувати проведення тижнів/декад комісій;
12.2. організувати вивчення перспективного досвіду викладачів у 20162017 н.р.;
12.3. контролювати якість НМКД, навчальних занять та
позанавчальних заходів; наставництва.

13.

Затвердити склад методичної ради коледжу:

1. Волинець О.О. – голова
2. Савлук Л.І. – секретар
3. Лозовська Н.І.
4. Кислинська І.І
5. Петрань С.В.
6. Дудник Л.М.
7. Яковлєва Л.М.
8. Кривенко О.Л.
9. Бевза С.С.
10. Побірська І.В.

14.

Березень

Лютий

Листопад

Вересень

Дата

11. Віниковецька Ж.С.
12. Куленко Т.В.
13. Кублінська І.А.
14. Губрій Н.М.
15. Гаращук С.К.
16. Шмалій Л.І.
17. Тімошенко Н.М.
18. Буняк Н.А.

Затвердити план роботи методичної ради на 2016-2017 н.р.:
Найменування заходу

Відповідальний
за підготовку

Доповідач

Засідання № 3
1. Затвердження плану роботи методичної ради, школи
Волинець О.О.
Волинець О.О.
педагогічної майстерності на 2016-2017 н.р.
2. Про стан підготовки навчально-методичної
Савлук Л.І.
Савлук Л.І.
документації до нового навчального року
Голови ц/к
3. Затвердження кандидатур викладачів на узагальнення
передового педагогічного досвіду та підготовки
Голови ц/к
Савлук Л.І.
портфоліо у 2016-2017 н.р.
4. Про наставництво у 2016-2017 н.р.
Савлук Л.І.
Савлук Л.І.
5. Про організацію роботи над єдиною методичною
проблемою коледжу «Розвиток інноваційного
Волинець О.О.
Волинець О.О.
потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в
Голови ц/к
умовах сучасних суспільних трансформацій»
Засідання № 4 з теми «Акредитація спеціальностей «Ресторанне обслуговування», «Туристичне
обслуговування»
1. Якість НМКД та їх відповідність ліцензійним
Волинець О.О.
Савлук Л.І.
вимогам
Савлук Л.І.
Волинець О.О.
2. Аналіз якості викладання на спеціальностях
Завідувачі
«Ресторанне обслуговування»,
відділень
Волинець О.О.
«Туристичне обслуговування»
Савлук Л.І.
Голова ц/к
Засідання № 1
Педагогічна скарбниця (портфоліо - з досвіду роботи
викладачів, які атестуються у 2017 р.)

Волинець О.О.

Засідання № 2
1. Про студентоцентризм у системі забезпечення
якості освіти у коледжі
2. Про удосконалення технологій дистанційного
навчання, його методичного забезпечення

Голови ц/к
Зав. відділеннями
Вітюк А.М.
Шилов А.В.

3. Про педагогічне наставництво: його роль, форми,
реалізації та результативність в коледжі

Савлук Л.І.
Наставники

Викладачі, які
атестуються
Зав.
відділеннями
Вітюк А.М.
Шилов А.В.
1 наставник
(загальний
аналіз),
2 молодих
викладачі
(власний
результат)

Травень

Засідання № 3
1. Про результати вивчення перспективного досвіду
викладачів коледжу
2. Про роль циклових комісій у формуванні
високопрофесійного студента
(якість документації та заходів на рівні ц/к)
3. Про виконання індивідуальних планів викладачів
коледжу за 2016-2017 н.р.
4. Про виконання плану роботи методичної ради
коледжу

Голови ц/к

Голови ц/к

Савлук Л.І.
Голови ц/к

Шмалій Л.І.

Голови
циклових
комісій
Волинець О.О.

Волинець О.О.
Волинець О.О.

16. Затвердити план роботи Школи педагогічної майстерності на
2016-2017 н.р.:
Дата

Тема заняття

19-20.10.2016

23.11.2016

17-18.01.2017

23.03.2017

14.06.2017

Школа педагогічної майстерності №1
практикум «Внесок викладачів у розвиток інноваційного
потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в
умовах сучасних суспільних трансформацій» - майстеркласи викладачів-методистів та викладачів-спеціалістів
вищої категорії, які атестуються у 2017 році
Школа педагогічної майстерності №2 – тема
«Організація та методи роботи з обдарованими
студентами» (з елементами обміну досвідом)
Школа педагогічної майстерності №3
практикум «Внесок викладачів у розвиток інноваційного
потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в
умовах сучасних суспільних трансформацій» - майстеркласи викладачів-методистів та викладачів-спеціалістів
вищої категорії, які атестуються у 2017 році
Школа педагогічної майстерності №4 з теми «Методика
залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи та
підготовки дослідницьких проектів»
Школа педагогічної майстерності №5 – з теми
«Законодавство України про освіту та освітню
діяльність. Новітні вимоги до педагогічних працівників
коледжів та технікумів»

Відповідальний
за підготовку
Савлук Л.І.
Викладачі,
які атестуються
Савлук Л.І.
Павлюк Л.Д.
Солоненко Л.М.
Савлук Л.І.
Викладачі,
які атестуються
Савлук Л.І.
Апаріна Л.Ю.
Кавун Ж.А.
Савлук Л.І.
Гула С.А.

17. Затвердити ПЛАН роботи школи викладача-початківця ВТЕК
КНТЕУ на 2016-2017 н.р.:
№
п/п

Термін
проведення

Тема заняття

Відповідальні

1.

І тиждень
вересня

Як правильно підготувати та оформити навчальнометодичну документацію викладача.

Савлук Л.І.
Петрань С.В.
Яковлєва Л.М.

ІІ тиждень
вересня
ІІІ тиждень
вересня

Методично грамотне заняття: структура, методика,
форми проведення.
Нормативно-правові документи в галузі освіти
України.

2.
3.

Савлук Л.І.
Шмалій Л.І.
Гула С.А.

4.

ІV тиждень
вересня

5.

Жовтень

6.

Листопад

7.

Грудень

8.

Лютий

9.

Березень

10.

Квітень

Психологічні особливості роботи зі студентами в
ролі викладача.

Дудник Л.В.

Оцінювання навчальних досягнень студентів.
Ефективне лекційне заняття: як підготуватися,
організувати та провести.
Ефективне семінарське заняття: як підготуватися,
організувати та провести.
Ефективне практичне та лабораторне заняття: як
підготуватися, організувати та провести.
Круглий стіл з теми «Самоосвіта та підвищення
кваліфікації викладача-початківця».
Гра-тренінг «Педагогічні проблеми молодого
викладача та шляхи їх подолання»

Петрань С.В.
Яковлєва Л.М.
Бабій Л.С
Вітюк О.І.
Гуменчук М.П
Павлюк Л.Д.
Бевза С.С.
Буняк Н.А.
Савлук Л.І.
Лозовська Н.І.
Савлук Л.І.
Дудник Л.В.

18. Затвердити орієнтовний графік проведення тижнів/декад циклових
комісій на 2016-2017 н.р.
№
1
2
3
4
5
6
7

Циклова комісія
Харчових технологій та
сфери обслуговування
Європейських мов
Математики та
інформатики
Природничих дисциплін
Підприємництва та торгівлі
Фінансово-економічних та
облікових дисциплін
Європейських мов

Цикл предметів/дисциплін

Місяць проведення

Всі дисципліни ц/к

жовтень

Предметний тиждень рідної
мови та культури

ІІ половина лютого

Всі предмети/дисципліни циклу

травень

Всі предмети/дисципліни циклу
Всі дисципліни ц/к

ІІ половина лютого
І половина березня

Всі дисципліни ц/к

Квітень

Предметний тиждень іноземних
мов

ІІ половина квітня

19. Затвердити
орієнтовний
графік
проведення
відкритих
занять/позаурочних навчально-виховних заходів на 2016-2017 н.р.:
Відкриті заняття:
№

ПІБ

1
2

Гаращук С.К.
Рудніцька Л.М.

3

Сачок А.М.

4

Бабій Л.С.

5
Солоненко Л.М.
6

Радудік О.Є.

Дисципліна

Тип/тема заняття

жовтень
Фізична культура
Відкрите заняття з модуля «Легка атлетика»
Іноземна мова
Відкрите практичне заняття з теми «Загальні
відомості про німецькомовні країни»
Фізика
Відкрите заняття з теми: «Імпульс тіла»
Листопад
Бухгалтерський
Відкрите заняття (практичне) з теми:
облік
«Складання первинних документів»,
Організація і
Відкрите практичне заняття з теми «Захист
технологія
прав споживачів»
торговельних
процесів
Відкрите практичне заняття з теми
Іноземна мова
«Телебачення. Спеціалізовані програми»

7
8

Кривенко О.Л.
Губрій Н.М.

9

Гуменчук М.П.

10

Сачок В.М.

11
12

Кавун Ж.А.
Шмалій Л.І.

13

Павлюк Л.Д.

14

Віниковецька
Ж.С.

15

Волинець О.О.

16

Вітюк А.М.

17

Тімошенко Н.М.

18

Бевза С.С.

19

Фальштинська
Ю.В.

20

Дудник Л.В.

грудень
Відкрите заняття з модуля «Баскетбол»
Відкрите практичне заняття з теми «В
ресторані. Етикет за столом в різних
країнах».
Математика
Відкрите заняття з теми «Дослідження
властивостей функцій»
Вища математика
Відкрите заняття з теми «Застосування
визначених інтегралів»
лютий
Біологія
Відкрите заняття з теми «Розмноження»
Основи
Відкрите семінарське заняття з
правознавства
теми“Конституційне право України”.
Всесвітня історія
Відкрите семінарське заняття на тему «СРСР.
Відновлені та нові незалежні країни»

Фізична культура
Іноземна мова

Гроші і кредит

Відкрите лекційне заняття

березень
Інформаційні
Відкрите заняття (лабораторна) з теми
системи і технології «Формування фінансової звітності»
в обліку
Астрономія
Відкрите заняття з теми «Будова Сонця. Зорі»
- лекція
квітень
Банківські операції Відкрите заняття (лекція) з теми «Депозитні
операції банку» проведеного викладачем
Товарознавство
Відкрите заняття з теми «Сири сичугові»
продовольчих
товарів
Іноземна мова
Відкрите практичне заняття з теми «Діловий
етикет»
травень
Психологія та етика Відкрите семінарське заняття на тему
ділових відносин
«Пам’ять як психічний пізнавальний процес
людини»

Позанавчальні заходи:
№

ПІБ

1

Назва заходу/дисципліна
вересень
Урок-дискусія

Павлюк Л.Д.
2

Шмалій Л.І.

3

Пащенко І.І.

4

Дудник Л.В.
Вітюк О.І.
Павлюк Л.Д.

Урок-обговорення до
Міжнародного дня миру
Інформаційна година до Дня
партизанської слави
жовтень
Історико-психологічна
конференція з дисциплін «Основи
психології», «Історія України»,
«Всесвітня історія» на

Тема заходу
«Основні цінності та
демократичне майбутнє
України»
з теми «Подвиг українських
патріотів в боротьбі за мир»
«Партизанська слава
Вінниччини»
Тема: «Найвідоміші сторінки
козацької слави: історикопсихологічний портрет
козаків».

5

Пащенко І.І.

6
Трубляк Г.М.
7

Бойко Т.М.

8
Губрій Н.М.
9 Радудік О.Є.
10
Викладачі ц/к

11
12

Савлук Л.І.

13

Солоненко Л.М.

14

Бевза С.С.

15

Бабійчук І.В.
Бойко Т.М.

16
17

Губрій Н.М.

18

Борісова О.М.

19

Пащенко І.І.

20

Вітюк О.І.

21

Дудник Л.В.

22

Вітюк О.І.

Брейн-ринг з дисципліни «Історія
України»
Конференція
з
дисципліни Тема: «Кадри управління»
«Основи
підприємницької
та
управлінської діяльності»
Відбірковий етап конкурсу
студентської та учнівської молоді
імені Тараса Шевченка
Майстер-клас на засіданні гуртка
«Кондитерське мистецтво:
виготовлення та використання
харчової мастики»
Флешмоб «Halloween»
Організація та проведення
відбіркових етапівучасників
обласної олімпіади з дисциплін
«Охорона праці» та всеукраїнської
олімпіади з виробництва
кулінарної продукції.
листопад
Інтелектуальний конкурс «Міс
Основи філософських знань
філософія»
Захист студентських
Соціологія
дослідницьких проектів з
дисципліни
Бліц-інфо
«Краудсорцинг
–
інновації в торгівлі (європейська
торгівля)»
Бліц-інфо до дня європейської Тема: «Гармонізація
торгівлі
вітчизняних стандартів до
європейських»
I етап Міжнародного конкурсу з
української мови імені П. Яцика
I етап олімпіади з української мови
серед студентів коледжу
Конференція
Тема: «Дієтичне харчування або
Вегетаріанство як спосіб
життя»
Круглий стіл
Тема: «Меню – основа
оперативного планування
роботи виробництва»
грудень
Олімпіада з дисципліни «Історія
України»
Олімпіада з дисципліни
«Політекономія»
Олімпіада з дисципліни «Основи
психології»
Диспут
до
Дня
місцевого на тему «Децентралізація в
самоврядування в Україні
Україні та розвиток
територіальних громад»

23

Лозовська Н.І.

24
25

Віниковецька
Ж.С.
Радудік О.Є.

26

Рудніцька Л.М.

27

Викладачі
математики

28
29
30
31
32
33
34

Марчук І.М.
Апаріна Л.Ю.
Бас О.П.
Куленко Т.В.
Савенко М.А.
Гуменчук М.П
Вітюк А.М.,
Сачок А.М.
Шилов А.В,
Вітюк А.М..

35
36

Павлюк Л.І.

37

Бевза С.С.

38

Петрань С.В.

39

Петрань С.В.

40

Солоненко Л.М.

41

Величко Л.В.

42

Величко Л.В.

Круглий стіл
з дисципліни з теми «Економіка в житті
«Економіка підприємств різних нашої групи»
типів»
Флешмоб зі статистики
Олімпіада з дисципліни «Іноземна
мова
за
професійним
спрямуванням» для студентів
спеціальності БО
Олімпіада з дисципліни «Іноземна
мова
за
професійним
спрямуванням» для студентів
спеціальності ВП та РО
Олімпіада
з
дисципліни
«Математика»
лютий
Біологія
Хімія
Відкритий позанавчальний захід

Олімпіада з біології
Інтелектуальні ігри з біології
серед студентів І-го курсу
Олімпіада з хімії
Тема: «День безпечного
Інтернету»

Олімпіада з предмета
«Математика»
Брейн-ринг з предмета «Фізика»
Олімпіада з
предмета«Інформатика»
березень
Всесвітня історія
Інформаційні системи і технології
в обліку
Конференція з дисципліни
«Товарознавство продовольчих
товарів»
Бліц-інфо
Олімпіада з дисципліни
«Комерційна діяльність»
Конференція з дисципліни
«Основи маркетингу»
Конференція з дисципліни
«Товарознавство непродовольчих
товарів»
Вікторина
з
дисципліни
«Товарознавство непродовольчих
товарів»

Олімпіада з дисципліни
Внутрішньоколеджна олімпіада
«Комп’ютеризація
бухгалтерського обліку» серед
студентів гр. БО- 93, 94
Тема: «Інноваційні технології
виробництва, якість та безпека
харчових продуктів»
Тема: «Споживач, будь на
сторожі своїх прав»
Тема: «Сучасні маркетингові
підходи в торгівлі»
Тема: «Дорогоцінне каміння»
Тема: «Парфумерно-косметичні
товари»

квітень
Урок-дискусія до міжнародного
дня визволення в’язнів
фашистських концтаборів
Урок-обговорення

43

Шмалій Л.І.

44

Пащенко І.І.

45

Віниковецька
Ж.С.

Майстер-клас

46

Волинець О.О.
Тімошенко Н.М.

Фінансовий квест серед студентів
гр.Ф-7, Ф-8
Внутрішньоколеджна олімпіада з Тема:
«Комп’ютеризація
дисципліни
«Інформаційні бухгалтерського обліку»
системи і технології в обліку»
серед студентів гр. БО- 93, 94
Інтелектуальна вікторина серед Тема: «Мистецтво бухгалтерії»
студентів
спеціальності
«Бухгалтерський облік»
Майстер-клас до дня відкритих
дверей
з
дисципліни
«Товарознавство непродовольчих
товарів»
Олімпіада
з
дисципліни
«Українська мова за професійним
спрямуванням» для студентів
спеціальності ТК
Олімпіада з іноземної мови серед
студентів I-II курсів
Олімпіада з дисципліни «Іноземна
мова за професійним
спрямуванням» серед студентів
спеціальності ТК
Олімпіада з дисципліни «Охорони
праці»
Олімпіада з дисципліни «
Організація обслуговування в
ЗРГ»
Майстер-клас барменів

47
Бабій Л.С.
48

49

Величко Л.В.

50

Бабійчук І.В.

51

Побірська І.В.

52

Фальштинська
Ю.В.

53

Пасарар Ю.А.

54

Матвієнко Л.А.

55

Матвієнко Л.А.,
Демчук К.І.

56

Пасарар Ю.А.,
Захарчук М.С.
Вітюк А.М

57

Тематична виставка творчих робіт
студентів до Дня охорони праці
Конференція на тему

Тема: «Концтабори в історії
фашистської Німеччини».
Тема: «В’язні фашизму другої
світової війни»
До Всесвітнього дня прав
споживачів
в
рамках
консумерського
фестивалю
«Дешевих кредитів не буває»,
гр. Ф-8 та гр. БО-95,93,94

Тема: «Вплив
випромінювань
людини»

радіоактивних
на організм

20. Затвердити графік вивчення рівня навчально-методичного
забезпечення та викладання предметів і дисциплін на 2016-2017 н.р. згідно
перспективного плану фронтального контролю за станом викладання
предметів/дисциплін у ВТЕК КНТЕУ в період 2015-2019 рр.:
№ за
пор.

1.

Предмет
Іноземна мова

Термін
Жовтень
І-І тижні

2. Зарубіжна література

ІІІ-ІV тижні

3. Фізика

ІІ-ІІІ тижні

4. Інформатика

ІІ-ІІІ тижні

5. Інформаційні системи та

ІІІ-ІV тижні

6.

І-І тижні

технології
Вступ до спеціальності (Т)

І-І тижні

8. Логістика (ГРС)

ІІ-ІІІ тижні

9. Етнічні кухні (ГРС)

ІІ-ІІІ тижні

10. Інформаційні системи та

ІІ-ІІІ тижні
ІІ-ІІІ тижні

Листопад
12. Іноземна мова (за професійним І-І тижні
спрямуванням
13. Друга іноземна мова (за І-І тижні
професійним
спрямуванням)
(ТО)
ІІ-ІІІ тижні
14. Безпека життєдіяльності

15. Основи охорони праці,

ІІ-ІІІ тижні

17. Організація обслуговування

Протягом
місяця
ІІ-ІІІ тижні

охорона праці
16. Переддипломна практика (ХТ)
(ГРС)
18. Ділова іноземна мова (Т)

ІІ-ІІІ тижні

19. Процеси та апарати харчових

Грудень
І-І тижні

виробництв (ХТ)
20. Основи електротехніки(ХТ)

Заслуховування
результатів

Волинець О.О.
Побірська І.В..
Петрань С.В.
Побірська І.В..
Яковлєва Л.М.
Куленко Т.В.
Яковлєва Л.М.
Куленко Т.В..
Дудник Л.В.

Педагогічна
рада (листопад)
Адміністративна
рада (листопад)
Адміністративна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)
Педагогічна
рада (листопад)

Тімошенко Н.М.

7. Вступ до спеціальності (ГРС)

технології в ресторанному
господарстві (ГРС)
11. PR-технології в готельноресторанному бізнесі (ГРС)

Відповідальні

І-І тижні

Дудник Л.В.
Кублінська І.А.
Дудник Л.В.
Кублінська І.А.
Дудник Л.В.
Кублінська І.А.
Савлук Л.І
Кублінська І.А.
Дудник Л.В.
Кублінська І.А.

Дудник Л.В.
Педагогічна
Кублінська І.А. рада (листопад)
Савлук Л.І.
Побірська І.В..
Савлук Л.І.
Побірська І.В..

Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)

Петрань С.В.
Кублінська І.А.
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)

Волинець О.О.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)

21. Організація обслуговування в
закладах ресторанного
господарства (ХТ)
22. Основи стандартизації та
контролю якості харчової
продукції (ХТ)
23. Основи охорони праці (ХТ)

24. Технологія борошняних

І-І тижні

Волинець О.О.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (грудень)

І-І тижні

Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (грудень)

І-І тижні

Волинець О.О.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)
Адміністративна
рада (грудень)

Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)
Адміністративна
рада (лютий)

Дудник
Л.В.Кублінська
І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Волинець О.О.
Кублінська І.А
Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (березень)

Дудник Л.В.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (квітень)

Петрань С.В.
Бевза С.С.
Волинець О.О.
Кублінська І.А

Адміністративна
рада (квітень)
Адміністративна
рада (квітень)

І-І тижні

кондитерських виробів (ХТ)
25. Сучасна українська кухня (ХТ)

І-І тижні

26. Навчальна практика (ГРС)

ІІ-ІІІ тижні

29. Організація виробництва (ГРС)

Лютий
Протягом
місяця
Протягом
місяця
І-І тижні

30. Барна справа (ГРС)

ІІ-ІІІ тижні

27. Навчальна практика (ХТ)
28. Технологічна практика (ХТ)

31. Управління якістю продукції та ІІ-ІІІ тижні
послуг (ГРС)
32. Виробнича практика (ГРС)

ІІ-ІІІ тижні

33. Устаткування закладів

І-І тижні

34. Технічне креслення (ХТ)

Березень
І-І тижні

35. Організація ресторанного

І-І тижні

ресторанного господарства
(ХТ)

обслуговування (Т)
36. Охорона праці в галузі (Т)

І-І тижні

37. Основи барної справи (ХТ)

І-І тижні

38. Технологія приготування їжі

ІІ-ІІІ тижні

(ГРС)

39. Устаткування в закладах
ресторанного господарства
(ГРС)
40. Обладнання підприємств
торгівлі
41. Організація виробництва в
закладах ресторанного
господарства (ХТ)

Квітень
ІІ-ІІІ тижні
ІІ-ІІІ тижні
І-І тижні

Адміністративна
рада (березень)
Адміністративна
рада (березень)
Адміністративна
рада (березень)
Адміністративна
рада (березень)

21. Затвердити наставництво над викладачами-початківцями на
2015-2016 н.р.:
 Бабійчук І.В. – наставник у молодого викладача Яковлєвої А.І.;
 Козубенко К.В.
–
наставник
у викладача-погодинника
Павловської Ю.В.;
 Кублінська І.А. – наставник у викладача зі значною перервою у
педагогічній діяльності Пасарара Ю.А.;
 Буняк Н.А. – наставник у викладача-початківця Тимрієнко А.В.
22. Затвердити кандидатури педагогічних працівників для вивчення та
узагальнення передового педагогічного досвіду у 2015-2016 н.р.:
 ц/к природничих дисциплін – досвід Кривенка О.Л. та
Гаращука С.К. – тема «Методика підготовки команд до виступів у міських
та обласних спартакіадах»;
 ц/к європейських мов – досвід Бабійчук І.В. – тема «Групова
робота на заняттях з української мови та літератури»;
 ц/к соціальних дисциплін та правознавства – досвід Павлюк Л.Д. –
тема «Використання результатів пошуково - дослідної роботи студентів
при вивченні історії української культури»;
23. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора з навчальної роботи Волинець О.О. та завідувача навчальнометодичного кабінету Савлук Л.І.
В.о. директора

Вик. Савлук Л.І.

О. Волинець

Заступник директора з
навчальної роботи

_____________

О.О.Волинець

(підпис)

Завідувачі відділеннями

_____________

С.В. Петрань

(підпис)

_____________

Л.В.Дудник

(підпис)

____________
(підпис)

Л.М.Яковлєва

