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ОСОБИСТІ ДАНІ

Войтовська Анастасія Михайлівна, 27.11.1989 р.

Освіта: закінчила у 2012 році Миколаївський
національний університет імені В.О. Сухомлинського за
спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула
кваліфікацію викладач соціальної педагогіки;
соціальний педагог, практичний психолог у навчальних
закладах.

Педагогічний стаж: 7 років 6 місяців (станом на
01.03.2020 р.)

Загальний трудовий стаж: 7 років 6 місяців (станом на 
01.03.2020 р.)

Дата прийому на роботу: 2012 рік

Форма та результати підвищення кваліфікації:
24.12.2015 р. при ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», підвищила
кваліфікацію з курсу «Сучасні інтерактивні методи
навчання», свідоцтво 12СПВ 155033

28.11.19 р. брала участь у семінарі методичного
об'єднання викладачів соціально-економічних
дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ рівнів
акредитації Миколаївської області на тему:
«Мультидисциплінарний підхід у викладанні
дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»



 Життєве кредо: 

«Все що нас не вбиває, 
робить нас сильнішими» 

Ф. Ніцше

 Моя мета:

«Будь готовий змінити свої 
цілі, але ніколи не змінюй 
свої цінності»

Далай-лама XIV

 Педагогічне кредо:

«Дитина - це не ємність, яку 
треба заповнити, а вогонь, 
який треба запалити»
Сесиль Лупан 



ПРЕДМЕТИ, ЯКІ Я ВИКЛАДАЮ В КОЛЕДЖІ МНУ 

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО



МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

Потенційні 

можливості 

методології психології 

сприяють розвитку 

багатостороннього 

підходу до будь-якої 

проблеми 

Методичні підходи до формування в студентів 

навичок вивчення психології:

- реалістичний контекст;

- характерні особливості викладання психології;

- ознайомлення з психологічними фактами;

- види джерел;

- наочні джерела;

- усні джерела;

- письмові джерела;

- майстерність у використанні джерел.

«ІННОВАЦІЙНИЙ  ПІДХІД ДО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТРЕНІНГОВИХ 

ТЕХНІК» Методологія психології постійно 

представляє різноманітні погляди, 

що допомагає вирішувати такі 

проблеми:

- протистояти стереотипному 

мисленню;

- розвивати позитивне мислення і 

цінності – витримку, емпатію, 

альтруїзм, врівноваженість;

- сприяти вирішенню соціальних 

конфліктів. 

Головна мета це вироблення компетенцій в студентів:

- розвивати розуміння важливості функціонування 

когнітивних процесів та їхнього впливу на 

соціалізацію особистості;

- збирати та аналізувати матеріали і використовувати 

ці матеріали в психологічному контексті;

- конкретизувати психологічні факти та явища та 

використовувати надбанні теоретичні знання завдяки 

комунікативним навикам.



РЕЙТИНГ НАВЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ



ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ

Тема заняття: «Психологія юнацького віку»

ІІІ курс, група 325, спеціальність 231 «Соціальна робота»



ВІДКРИТЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема заняття: «Особливості роботи з жертвами насильства»

ІІІ курс, група 325, спеціальність 231 «Соціальна робота»



ПОЗААУДИТОРНА

РОБОТА

 Відвідання студентами Клініки дружньої до 
молоді;

 Відвідання Центру комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю 
«Мрія»;



ВИХОВНА РОБОТА
 Проведення відкритої поза 

аудиторної кураторська 

години «Від екології душі –

до екології довкілля » до 

Міжнародного дня 

запобігання експлуатації 

навколишнього середовища 

під час війни та збройних 

конфліктів



ВІДКРИТА КУРАТОРСЬКА ГОДИНА

Тема: «Профілактика СНІД» для студентів групи 325,425 

спеціальність «Соціальна робота».



 ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ



ВІДКРИТИЙ ВИХОВНИЙ ЗАХІД
ТЕМА: «ПСИХОЛОГІЧНА ЕСТАФЕТА»



УЧАСТЬ У ПІЛОТНОМУ ПРОЕКТІ

HEAITHY CHAIIENGE 2019 ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ТИЖНЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я



УЧАСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: «ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» ІЗ ВИСТУПОМ НА ТЕМУ: 

ІННОВАЦІЙНИЙ  ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНІК




