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Звіт про проведення  «Про   організацію  проведення  

тижня професій «Кухар», «Кондитер», «Офіціант» у  2020-2021»  

у Вищому професійному училищі № 17 м. Дніпро . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно річного плану роботи ВПУ № 17, відповідно до  графіку проведення 

відкритих уроків, конкурсів фахової майстерності, тижнів професій на 2020-

2021н. р. з 15 березня до 19 березня було заплановано проведення  тижня 

професій «Кухар», «Кондитер», «Офіціант» у  2020-2021 ЦК непромислового 

підрозділу. З метою якісного проведення заходів, підвищення ефективності 

навчального процесу серед здобувачів освіти училища, популяризації предметів 

фахового напрямку, удосконалення форм і методів навчання у ВПУ № 17 були 

проведені такі заходи:  

-15.03.2021 року -проведення конкурсу з волл-пейперської технології на тему: 

«Навчаючись-навчаємось! У конкурсі приймали участь групи непромислового 

підрозділу, здобувачі освіти оформили свої стіннівки в сучасному стилі. 

  



За результатами підсумків комісії І місце зайняла група НП20-30/9, ІІ місце 

зайняла група НП18-27/9, ІІІ місце розділили  групи НП18-35/9, та НП20-38/9 

 

-17.03.2021 року - проведення відкритого уроку виробничого навчання на тему: 

«Приготування страв з смажених овочів» , який провела майстер виробничого  

навчання Костюк Любов Василівна. 

  

 



  - 17.03.2021  – відбулося проведення майстер-класу, з запрошенням 

представників базових підприємств на тему: «Новітні технології приготування 

кулінарних виробів».  

                                    

 



18.03.2021 –проведення  відкритого уроку з предмету: «Устаткування 

підприємств громадського харчування» на тему: «Обладнання для 

приготування основних та оздоблюючих напівфабрикатів. 

 

 

18.03.2021 – проведення  теоретичного туру змагань для учнів І,ІІ,ІІІ курсів 

фахової майстерності з предметів: Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування», 

«Гігієна та санітарія виробництва». За результатами теоретичного 

туру І місце зайняла здобувач освіти групи НП18-27/9 Бугакова Марія, 

ІІ місце здобувач освіти Соловйова Альона, ІІІ місце здобувач освіти 

групи НП18-27/9 Вишневецький Мирослав. Тестування відбулося на 

сайті Всеосвіта. 



     
 

-19.03.2021 року - проведення відкритого уроку виробничого навчання на тему: 

«Приготування страв та закусок» , який провела майстер виробничого  

навчання Гладченко Тетяна Василіївна 
 

     
 

      
 
 

19.03.2021 року - проведення конкурсу кулінарних казок. За результатами І 

місце зайняла група НП20-37/9. 



    
 
 

 
 

Тиждень професій «Кухар», «Кондитер», «Офіціант» непромислового підрозділу  

запланований  з 15 березня до 19 березня 2020-2021н. р було проведено, згідно 

графіка. Захід пройшов на достатньому рівні, були задіяні здобувачі освіти 1,2,3 

курсів.  

 


