
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної 

освіти у Запорізькій області 

___________ О. ПАРЖНИЦЬКИЙ 

« 23 » листопада 2020 року 

 

План 

проведення вебсемінару для педагогічних працівників з професії 

«Кухар», «Кондитер»  закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Запорізької області  

Дата проведення:  

26 листопада 2020 року 

Реєстрація за посиланням 

https://forms.gle/YP5X5YLjJfS1w21W9 

Місце проведення: платформа Zoom  

Посилання на підключення  

https://cutt.ly/OgZqDax 

Ідентификатор конференции: 

 857 2738 0517 

Код доступу: 165445 

Початок: 10.00 

Закінчення: 14.00 

Координатор вебсемінару – Прокопенко Ю.В., методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 

Тема: «Формування життєвих та професійних компетентностей у 

здобувачів освіти засобами інтерактивних технологій». 

1. Відкриття вебсемінару. 

  Прокопенко Ю.В., методист НМЦ ПТО у 

Запорізькій області. 

2. Формування життєвих та професійних компетентностей здобувачів 

освіти засобами ІКТ на уроках професійно-теоретичної підготовки. 

Тимошенко О.Г,. викладач Федорівського 

центру професійної освіти. 

3. Інтерактивне навчання, як одна із складових у підготовці 

кваліфікованого робітника. 

Раскевич Л.Б., майстер виробничого 

навчання ДНЗ «Запорізький будівельний 

центр професійно-технічної освіти». 

4. Воркшоп — як складова у формуванні життєвих та професійних 

компетентностей здобувачів освіти (метод проведення дистанційно). 

Соломикіна Т.М., викладач, майстер 

виробничого навчання Бердянського 

економіко-гуманітарного коледжу 



Бердянського державного педагогічного 

університету. 

5. Формування життєвих та професійних компетентностей здобувачів 

освіти засобами педагогічних інновацій. 

Короткова О.Є., викладач ДНЗ  

«Багатопрофільний центр професійно-

технічної освіти»; 

Єременко І.В., майстер виробничого 

навчання ДНЗ «Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти». 

6. Використання цифрових ресурсів, як запорука взаємодії викладача зі 

здобувачами освіти при викладанні предметів професійно-теоретичної 

підготовки. 

Луценко О.В., викладач ДНЗ «Запорізькій 

центр професійної технічної освіти 

водного транспорту». 

7. Використання інтерактивних технологій на позакласних заходах як 

засіб формування життєвих та професійних компетентностей у  здобувачів 

освіти. 

Максименко О.Г., викладач ДНЗ 

«Запорізький професійний торгово- 

кулінарний ліцей». 

8. Формування професійних компетентностей засобами інтерактивних 

технологій. 

Кашенко Н.В., викладач ДНЗ 

«Пологівський професійний ліцей». 

9. Використання проєктних технологій, як засіб формування життєвих 

та професійних компетентностей здобувачів освіти. 

Качанова Т.А., викладач ДНЗ 

«Якимівський професійний аграрний 

ліцей».  

 

За результатами проведеного вебсемінару спікери отримають сертифікат 

(обсягом 2 години).  

Попередня реєстрація обов’язкова. 

 

Методист НМЦ ПТО 

у Запорізькій області           Юлія ПРОКОПЕНКО 


