
 

 

Чекригін Роман Олександрович 

викладач вищої категорії 
педагогічне звання: викладач-методист 

 

Освіта: 

Дніпродзержинський державний технічний університет, 

2004 р., "Електронні системи", інженер в галузі 

електроніки; 

Педагогічний стаж: 17 років 

Email: roman.chekryhin@gmail.com 

 

Публікації, друковані праці 

1. ХХХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному 

світі», Лабораторне заняття як інтерактивний  метод перевірки якості засвоєного матеріалу 

за різними формами, 2017р. 

2. «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», Розробка заняття  «Виготовлення 

друкованих плат за лазерно-прасковою технологією» 2018 р. 

3. «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», «Лабораторне заняття як 

інтерактивний метод перевірки якості засвоєного матеріалу», 2020 р. 

4. Публікація матеріалу в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 

«Енергозберігаючі технології», 2021 р. 
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Неформальна освіта 

− курси через платформу масових відкритих онлайн - курсів Prometheus: «Освітні 

інструменти критичного мислення» (60 годин), сертифікат виданий 19.02.2020р.; 

− Участь у вебінарі «Академія цифрового розвитку», «Організація дистанційного 

навчання за допомогоюGoogleКласу»,сертифікат № В-001849 від 18.03.2020р.; 

− Відкриті онлайн-курси  Prometheus, «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки»,  

сертифікат виданий 29.03.2020р.; 

− Участь у вебінарі, «Інструменти  для вирішення конфліктів: важливі навички для 

освітян», сертифікат ID-1-417-20-1137 виданий 17.04.2020р.; 

− Навчання за програмою курсу  «Академія цифрового розвитку», «Цифрові 

інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», сертифікат №В-

0121-3148 від 08.01.2021р.; 

− Підвищення кваліфікації комунальний заклад вищої освіти «ДНІПРОВСЬКА 

АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ», «Розвиток соціальних компетентностей», навчання та виконання 

професійних обов’язків, що пов’язані із процедурами ЗНО, ЄВІ та  ЄФВВ, 

сертифікат  СПК№ДН 41682253/25012, реєстраційний № 5702, від 24.12.2020р.; 

− Онлайн – урок «Академія цифрового розвитку», «Ефективні рішення GOOGLE для 

оптимізації освітнього процесу онлайн», сертифікат №ALLYO-1117 від 

26.03.2021р.; 

− Відкриті онлайн-курси . «Академічна доброчесність», сертифікат виданий 

04.07.2021р.; 

− Підвищення кваліфікації за видом вєбінар «Конструктор тестів схвалених грифом 

МОН. Надійний інструмент для перевірки знань». Сертифікат виданий 3.11.2021; 

− Підвищення кваліфікації за видом вєбінар «Конструктор уроків схвалених грифом 



МОН. Сучасний та якісний інструмент для навчання». Сертифікат виданий 

10.11.2021; 

− Відкриті онлайн-курси . «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів», 

сертифікат виданий 12.11.2021р. 

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



Участь у конкурсах, конференціях 

− Обласна олімпіада з електротехнічних дисциплін серед закладів вищої освіти 

Дніпропетровської області, студент який приймав участь Волинський Іван , І місце, 

2019р.; 

− Обласна олімпіада з електротехнічних дисциплін серед закладів вищої освіти 

Дніпропетровської області,  командна участь Волинський Іван та Горбань Вікторія - 

Диплом  І  ступеня; 

− Національний етап «Service Master Junior 2021» 2 командне місце. 


