
“ Учитель має свідомо йти в ногу з часом, 
черпаючи в ньому натхнення й сили ”

А. Дістерверг

Кратюк Тамари Володимирівни
Викладача спецпредметів

з професії “ Кухар ”, “ Офіціант ”, 
“Бармен”





ВізиткаВізитка

ОсвітаОсвіта:: вища, у 1992році закінчила Київський
торгово – економічний інститут

ДатаДата народженнянародження:: 7 жовтня 1968р.

ПосадаПосада:: викладач спецпредметів, професія
кухар, офіціант, бармен

СпеціальністьСпеціальність::”Технологія і організація громадського
харчування»

СтажСтаж роботироботи::
21рік

КатегоріяКатегорія:: викладач
вищої категорії, 
старший викладач

Кваліфікація: інженер - технолог



Підвищення професійного рівня

викладача



Педаг
огічн

е кредо

Успішного учня може

виховати
тільки успішний

вчитель



Методична діяльність
Участь в заходах на рівні навчального закладу: 

- методичних об’єднаннях; 
- педагогічних радах; 
- педагогічних читаннях
- проведення відкритих уроків; 
- розробки дидактичного матеріалу;
Участь у заходах на рівні області: 
- конкурсах;
- семінарах, олімпіадах.

Науково - методична проблема ліцею: 

«Формування компетентностей учнів в
навчально – виховному процесі»



Формування професійних
компетентностей педагога

Компетенції – це цілі, 

компетентності – це

результати

(поставлені перед

людиною цілі або

межі), а міра їх

досягнення – це і є

показники

компетентності.

Н. Мединська.

Формула

компетентності

КОМПЕТЕНТНІСТЬ = 

МОБІЛЬНІСТЬ

ЗНАНЬ

+ ГНУЧКІСТЬ

МЕТОДУ + 

КРИТИЧНІСТЬ

МИСЛЕННЯ

2009 – 2010 н.р.



Професійні

компетентності

педагога

Соціально - трудова

Інформаційна

Інтелектуальна

Комунікативна

Особистісного

самовдосконалення

Проектна



o Вимогливості до себе

o Знанні психології учнів різного

віку

o Застосуванні педагогічного

досвіду, новітніх технологій

o Співпраці учителя і учнів по

оволодіванню методами

наукового дослідження

o Педагогічний зріст, 
професіоналізм

o Гуманізацію відносин між

учителем та учнями

o Високий рівень творчої діяльності

o Розвиток інтелекту та формування

компетентності



Максимум діяльності учнів

Мінімум діяльності вчителя

Опора на почуття та емоції, зацікавленість, здивування

Розвиток ініціативи, творчого пошуку, самостійності

Привчити учнів до розуміння того, що навчання це робота
розуму, душі, емоцій

Надати психологічні установки на роль результатів їх діяльності, на їх
майбутнє. Девіз: “ Головна твоя зброя в житті – це твій розум ”

Робота повинна виконуватися вчасно і якісно

Дати можливість учням усвідомити і

пережити успіх (“ осяяння розуму ”)  під
час відповіді на проблемні питання



2010 – 2011 н.р.
Формування

професійних

компетентностей

учнів

Індивідуальна

методична проблема

2011 – 2012 н.р.
Формування професійних

компетентностей учнів

шляхом застосування

інноваційних форм та

методів на уроці

2012- 2013н.р.
Формування

професійних

компетентностей

учнів в інформаційному

просторі

2013 – 2014 н.р.
Формування професійних

компетентностей учнів в

інформаційному просторі



Мультимедіа на

традиційному

уроці

Формування

компетентностей

учнів шляхом

продуктивної

творчої діяльності

Підвищена

зацікавленість

учнями ІКТ

Виступи на педагогічних читаннях,
педагогічних радах

Стимулювання

пізнавальної

діяльності

як засіб

самореалізації

особистості



Виступи на засіданнях
методичної комісії

Педагогічна технологія “Створення ситуації
успіху –шлях до формування
компетентностей учнів”

Ключові компоненти
компетентності
педагога

Формування професійних
компетентностей учнів
шляхом використання
інноваційних технологій

Використання інформаційно
– комунікаційних
технологій на уроках

Мультимедійна
презентація-
данина моді чи потужний
стимул у навчанні

Виступи на засіданнях
методичної комісії



Відкриті уроки

Страви і гарніри з відварених овочів1.

Приготування виробів з прісного тіста2.

Бульбоплоди , види, первинна обробка.

3.

Кулінарна характеристика виробів з

дріжджового тіста

4.

Декоративне оздоблення стола

5.



Інноваційні технології, що використовуються при
проведенні уроків

Інформаційно –
комунікаційні

технології

Колективно-групове
навчання

Інтерактивні

технології

Опрацювання

дискусійних питань

Проектна

діяльність

Розвиток

критичного

мислення



Ефективні форми діяльності на
уроці

1. Розповідь і пояснення;
2. Бесіда;
3. Групова робота;
4. Робота над текстом
підручника;
5. Самостійна робота.

1. Дидактичні ігри;

2. Уроки-змагання;

3. Уроки-подорожі;

4. Уроки-екскурсії;

5. Турніри і так далі



Методичні доробки
Видавнича діяльність як одна із форм науково – методичної роботи є
невід'ємною частиною діяльності кожного педагога, сприяє до
самовдосконалення та формує пошуково – дослідницьку діяльність

� Участь у конкурсі на кращу розробку виховної години
до Дня здоров′я : Методична розробка “Смак життя”, 
2012 р .  ( ІІ місце)

� Участь в обласному конкурсі на кращий урок з
устаткування “Мікрохвильова піч. Будова, правила
експлуатації, 2012р” (ІІІ місце)

Сучасне теплове 
устаткування

• Мікрохвильові печі, 
будова, принцип дії, 
правила експлуатації.



Участь у “Творчих сходинках

педагогів Волині”: 
Методичний посібник “Формування професійних

компетентностей учнів в

інформаційному просторі”,  2013 р. 

Формування

професійних

компетентностей

учнів

в інформаційному

просторі

Участь в конкурсі технічної творчості:
Міні – проект “Квіткова кулінарія”







Кожна праця має свою ціну…



СистемаСистема роботироботи наднад

темоютемою зз самоосвітисамоосвіти
1.Вивчення методичної

літератури

3.Апробація нових

форм і видів роботи

на уроках

4.Взаємовідвідування
уроків

5. Робота в мережі Інтернет

6. Участь в педчитаннях,
обласних секціях,

семінарах

7.Навчання за

програмою Інтел
2.Ознайомлення з

перспективним

педдосвідом з

даного питання



Результатом плідної праці є участь і перемога
учнів в різноманітних конкурсах

Участь учнів у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «офіціант»

2013 р Міщук А. ІІІ місце

Участь учнів в обласному етапі олімпіади з професійно-теоретичної

підготовки з професії «Кухар»

2011р. Бондарук А. ІV місце

Участь учнів в міжнародному конкурсі професійної майстерності з

професії «Кухар» у м. Влодава

2013р. Пендзюх Ю. ІІ місце



Позаурочна діяльність

Кулінарна веселка Молекулярна кулінарія –
кухня майбутнього

Святкове частування.
Новорічні традиції різних країн

Кулінарний
диліжанс

Н і
хв
о с
та

, н
і л
ус
к и

!





Виховна робота
Методична проблема :

“Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом

впровадження інноваційних

технологій”

Немає настільки поганої людини, 
яку б добре виховання не зробило кращою

В. Белінський



Виховні години

� А жінка в світ приходить
для любові.

� Тетянин день.

� Ну – мо, дівчата.

� Людина без добра, що
соловейко без пісні.

� Як вберегтись від
насильства в сім′ї? 






