


1. Педагогічне та життєве кредо.

2.Загальні  відомості .

3. Професійна діяльність.

4. Методична діяльність.







•П. І.Б.: Гладченко  Тетяна 
Василівна  

• ПОСАДА:Майстер виробничого 
навчання 

Кваліфікаційна категорія: 14 розряд

Освіта: середньо – технічна

Спеціальність: Товаровед-
комерсант

Педагогічний стаж: 22 роки



У 1998 році почала працювати у ВПУ № 17 м. Дніпро на посаді 

майстра виробничого навчання. 

На даний час працюю з групою 

НП19-28/9  за професією: 

5122 Кухар

7412 Кондитер



Курси підвищення кваліфікації :

Державний професійно-технічний  заклад «Дніпродзержинський 

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів » з 

професії «Офіціант»

Свідоцтво Р16003978  від 25 квітня 2016р.



Курси підвищення кваліфікації :

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  ДЗВО 

“УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ – 150 год. ( 11.09.2020 р.)



Публікація методичної розробки 

в інтернет виданнях



• Відвідування відкритих уроків

• Розробка плануючої документації

• Розробка дидактичного забезпечення для проведення уроків 

виробничого навчання за професією 

5122  Кухар  7412  Кондитер.

Участь у проведенні тижня професій непромислового підрозділу.



«Розвиток професійних здібностей як умова 

становлення компетентної особистості»

Під час уроків виробничого навчання постійно нею керуюсь.





Самоосвіта



Методична діяльність



Педагогічні читання



Оновлення матеріально-технічної 

бази навчальної лабораторії бару
• Придбано :

• сучасний посуд , прибори; столова білизна;

• шафа для одягу



Показники роботи з учнями підлеглої групи

Рух контингенту в групах :  

НП17-37/9 – 30 здобувачів освіти , явка складала 92%;

виконання плану навчально-виробничої діяльності  групи НП 17-37/9  на 

підприємстві – 102%

НП 19-28/9  - 30 здобувачів освіти, явка за 2020-2021н.р. в середньому  

складає 96 %; приймали участь у олімпіадах серед учнів ВПУ №17, 

зайняли 12 призових місць з предметів,   2 призових  місця во   

всеукраїнської  олімпіади .



Відкриті уроки 
Тема “ Розбирання солоної та маринованої  риби “(08.12.2017р)



Узяла участь у проведенні майстер-класу для викладачів 

зарубіжної літератури та української мови і літератури закладів 

професійно-техничної освіти   (13 .12.2018р) 



ДОСЛІДНИЦЬКО –УЧНІВСЬКИЙ ПРОЕКТ

на тему:«Перші  страви  – як  основа здорового

харчування»  (06.04.2018р)



Відкритий урок з виробничого 

навчання

на тему: «Приготування салатів 

м'ясних»







Організація дистанційного навчання 

в групі





Першотравенська загальноосвітня І-

ІІІ ступенів №5



Виробниче навчання у лабораторії





Розроблені та проведені виховні години з тем: 

“Способи приготування напоїв та коктейлів ” (20.03.2017р)

“Профілактика булінгу в освітньому середовищі” (10.02.2020р)

Економна кулінарія - Страви з черствого хліба: оригінальні 

рецепти. (2019)



Виставка професійної 
майстерності

Виставка на тему: “Історія 
походження коктейлів”





Профорієнтаційна робота

• Залучила  10 здобувачів освіти з міських та 

позаміських  шкіл






