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Підготувала: заступник директора з навчально-методичної роботи  
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РОЗДІЛ І.АНКЕТА 

П.І.Б.:Максименко Олена Георгіївна; 

Дата народження:19.12.1964; 

Посада: викладач спецдисціплін; 

Стаж: педагогічний 26 р.; за фахом: 26 р; 

керівний: - ;  

Освіта:повна вища,1992, Донецький комерційний інститут; 

Спеціальність за дипломом:технологія та організація громадського 

харчування; 

Кваліфікація за дипломом:інженер-технолог; 

Курси підвищення кваліфікації:11.03.16р., КЗ «ЗОІППО» ЗОР, «Педагогічні 

працівники ПТНЗ (викладачі спецдисциплін)»Посвідка  СПК № 

02136146/1009-16; 

Дата та результати останньої атестації: 07.04.2017р., відповідає раніш 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «старший викладач»; 

Пропозиції, щодо наступної атестації: відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційій категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «старший викладач»; 

Проблемна тема:Впровадженняінформаційно-комунікаційних технологій 

на уроках спецтехнології як шлях  до формування в 

учнівпрофесійнихкомпетенцій. 

 

 

 



 

РОЗДІЛ ІІ 

ДІЯЛЬНІСТЬ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

2.1. Проведення відкритих уроків 

№ 

з/

п

Дата 

проведення

Тема уроку Тип уроку

1. 21.03.2018 р. Характеристика розпушувачів Комбінований

2.2. Проведення відкритих виховних і позакласних заходів 

№ 

з/п

Дата 

проведення

Назва заходу

1 23.11.2017 р. «Введення в професію  «Офіціант»»
2 02.04.2018 р. «Першоквітнева вікторина»

2.3. Динаміка успішності та якості знань учнів з предмета 



№ 

з/п

Начальний 

рік

Назва конкурсу Рівень Результат

№ 

з/п

Навчальний 

рік

Форма 

участі

Назва, тема Місце 

проведення

1 Березень 

2018 р.

Обмін 

досвідом

«Ключові компетенції сучасного 

учня системи професійно-

технічної освіти»

Каб. С-303

2 05.04.2018 р. Обмін 

досвідом

Електронне забезпечення уроку з 

теми: «Інвентар бару»

Каб. С-303

3 17.04.2018 р. Майстер-

клас

Сучасні способи складання 

серветок

Лабораторія

«Ресторан-

бар»

2.5. Копії наказів «Про перевірку стану КМЗ» та «Про результати перевірки стану викладання предмета»
2.6. Участь в олімпіадах, конкурсах, МАН

2.7. Участь в методичній роботі ліцею



№ 

з/п

Дата Вид нагороди Відзнака Організація, що видає 

нагороду

РОЗДІЛ ІІІ
СПИСОК ОПРАЦЬОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
•Наказ Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних
навчальних закладах».
•Освітнітехнології. Навчально-методичнийпосібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.:
А.С.К., 2001. - 348 с.
•Стельмахович М.А. Деловая культура официантов-барменов: Учеб.пособие – Ростов
н/Д: Феникс, 2001. – 384 с.

2.8. Публікації
Оформлюється список публікацій аналогічно списку опрацьованої літератури.

2.9. Нагороди



Соціальний проект « Ми – це місто»

Навчальний  бар – заклад, який буде здійснювати послуги щодо продажу 
безалкогольних напоїв, коктейлів та закусок клиєнтам. Обслуговувати 
відвідувачів будуть  учні під керівництвом  майстрів виробничого навчання.

Громадський бюджет

Територія смачної їжі.









«Систематично вживайте:
 бальзам мудрості;
 коктейль творчості;
 каву бадьорості;
 відвар пунктуальності;
 настрій терпимості;
 екстракт людяності,

а також вітаміни:

А — для активності;
В — для бадьорості;
С — для цілеспрямованості;
Д — для діяльності
Е — для ефективності;
Р — для порядності.



Дякую за увагу!
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