
Творчий звіт викладача  спецдисциплін   _____О. Кошлякової_____     за 2020/2021 навчальний рік 

Дата Зміст Примітка 

 Навчання у Школі ІТ –компетентності НМЦ ПТО у Сумській області  

   

20.10.20 «Соціальні мережі, гіфки та емоджі – ефективні інструменти сучасного 

педагога» 

2 години 

26.05.20 «Створення ONLINE-ТЕСТІВ» 2 години 

25.09.20 «Віртуальний навчальний контент на уроках» 2 години 

20.10.20 «Соціальні мережі, гіфки та емоджі – ефективні інструменти сучасного 

педагога» 

2 години 

24.11.20 «Навчальна платформа КАНООТ! З вправами та іграми» 2 години 

02.12.20 «Ігрове навчання засобами інформаційних технологій» 10 годин 

12.05.20 «Створення цифрового супроводу уроків у додатку Blendspace» 3 години 

 «Drаw Chat – один із інструментів для проведення дистанційних уроків» 3 години 

20.05.21 «Упровадження ІКТ у поєднанні із сучасними педагогічними, виробничими 

технологіями в роботі методичних комісій – вимога сьогоденна» (виступ на 

онлайн-діалозі «Застосування Google Forms як ефективного зручного онлайн-

сервісу в освітньому процесі») 

2 години 

 Навчання на платформі «Всеосвіта»  

18.01.20 Мотивація в освіті; інструменти, прийоми та принципи» 10 годин 

30.03.21 «Онлайн-тести від «Всеосвіти» як інструмент для організації ефективної 

цифрової взаємодії із здобувачами освіти»» 

2 години 

27.04.21 «Перевіряємо знання захопливими тестами. Конструктор тестів на 

«Всеосвіті»» 

2 години 

11.05.21 «Створюємо захопливий онлайн-урок» 2 години 

 Напрацювання  

 Презентації до уроків по спецпредметам за професіями торгово-кулінарного 

профілю 

19 

 Онлайн –тести, інтерактивні вправи 30 

 Відео-уроки 2 

 Розробка відкритих уроків «Приготування борщів», 

«Молочні супи» 

 

 Доопрацювання комплектів  лекцій на уроки за спецпредметами  

 Тестові завдання для проведення олімпіади за всіма спецпредметами за 

професією «Продавець продовольчих товарів» 

Комплект 

  Білети для ДКА  за професією «Продавець продовольчих товарів» 

(доопрацьовано) 

Комплект 

 Білети для ДПА  (Професія «Кухар», 3 розряд) Комплект 

 Онлайн навчальний курс «Модуль ППТ- 4.3. Інвентаризація товарів» (для 

Порталу НМЦ ПТО у Сумській області) 

Комплект 

 Тиждень  

грудень 

2021 

Підготовлено та проведено заходи тижня «Яблуневий фестиваль» Здано звіт 

 Робота як голови циклової комісії торгово-кулінарного профілю  

 Проведено 11 засідань циклової комісії; 

Проведення майстер-класу на спільному засіданні циклових комісій 

професійного напрямку «Застосування  Google  Forms  як   ефективного, 

зручного  діагностичного   онлайн-сервісу  в освітньому процесі з підготовки 

кваліфікованих  робітників» 

 

 Розроблено освітню програму та робочий навчальний план для первинної 

професійної підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної 

середньої освіти за професією «Продавець продовольчих товарів» кваліфікації 

3,4 розрядів з терміном навчання 1 рік за новим стандартом 

 

 Участь у вебінарах  НМЦ ПТО у Сумській області за планом НМЦ 

ПТО 

28.10.20 Виступ на вебінарі на тему «Використання електронних ресурсів в освітньому 

процесі підготовки кваліфікованих працівників членами циклової комісії у 

2019-2020 навчальному році» 

презентація 



20.05.21 Виступ та показ майстер-класу на тему «Упровадження ІКТ у роботі 

методичних комісій»  методичному онлайн-діалозі голів методичних комісій 

професійної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

Сумській області 

записано 

відеоролік та 

створено 

брошуру  

   

                                                        

Викладач: ______________________ О. Кошлякова 

 

 


