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Викладацька діяльність: 

Загальний стаж педагогічної діяльності – 18 років, 

посада: викладач спеціальних дисциплін, 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої 

категорії (викладач-методист). 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації: 

1. Курси ПК 02.2017р. Університет менеджменту освіти НАПН України, 

свідоцтво СП 35830447/0496-17 «Роль бінарних занять в оптимізації навчального 

процесу».  

 
2. 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, (13,5год.), 

сертифікат  СПК№ДН 41682253/23791, реєстраційний № 4481, від 24.12.2020р. 

 

Неформальна освіта: 

1. Відкриті онлайн-курси Prometheus, «Критичне мислення для освітян», (30 

годин), сертифікат виданий 02.02.2019р. 

2. Участь у семінарі, В рамках проекту «Долаючи розломи в громадах» 

«Емоційний інтелект», 3 години, сертифікат виданий 28.01.2020р. 



 
3. Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності «Дія», «Глобальне 

тестування з цифрової грамотності», сертифікат від 27.03.2020р. 

4. Навчання за програмою курсу  «Академія цифрового розвитку», Ефективні 

рішення GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної взаємодії», (15ак. год.), 

сертифікат №БС-07478 від 24.11.2020р. 

5. Навчання за програмою курсу  «Академія цифрового розвитку», «Цифрові 

інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», (2ак. год.), 

сертифікат №В-0121-2956 від 08.01.2021р. 

 
6. Відкриті онлайн-курси Prometheus, «Академічна доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів», (60 годин), сертифікат виданий 12.11.2021р. 

 



7. Онлайн-курс «Академічна доброчесність». Сертифікат виданий ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», 13.06.2021 року, 4 години. 

 
 

Публікації: 

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

Розробка заняття «Виготовлення друкованих плат за лазерно-прасковою 

технологією» (отримала відзнаку «Вибір редакції»). 

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

«Лабораторне заняття як інтерактивний метод перевірки якості засвоєного 

матеріалу», сертифікат виданий січень 2020. 



 
 

Участь конференціях: 

1. ХХХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в 

сучасному світі» (листопад 2017), Лабораторне заняття як інтерактивний  метод 

перевірки якості засвоєного матеріалу за різними формами (сертифікат)ю 

 
2. Участь в обласному семінарі-практикумі для викладачів спеціальних 

електротехнічних дисциплін, «Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

зі спеціальності 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка», (4год.) 

сертифікат від 20.11.2019р. У номінації з навчально-методичного забезпечення 



самостійної роботи здобувачів освіти, В огляді-конкурсі на кращу методичну 

розробку серед викладачів електротехнічних дисциплін коледжів і технікумів 

Дніпропетровської області отримав диплом ІІІ ступеня, 20.11.2019р. 

    
 

Участь у конкурсах та змаганнях (у якості керівника): 

1. Участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 

«WORLDSKILLSUKRAINE - 2018» за компетенції «Мехатроніка», диплом виданий 

29.11.2018р. 

 
2. Участь у змаганнях освітньо - тренувальної програми INTER PIPE 

Mechatronic Lab. 



 
3. Участь у змаганнях з робіт на верстатах з ЧПК 2019  INTER PIPE Tech Fest. 

4. Участь в І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WORLDSKILLSUKRAINE - 2019» за компетенції «Електромонтажні роботи». 


