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Підвищення кваліфікації: 24.12.2015 р. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12СПВ 155046. Тема: «Сучасні інтерактивні методи навчання». 
Нагородження грамотами від: 
• Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації, 
•  Головного територіального управління юстиції у Миколаївської області 
• Чорноморського управління  кіберполіції у Миколаївській області.  
 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 
Любити дітей – по-материнськи, 

Виховувати – по-Сухомлинськи, 

Працювати – з креативом, 

Відпочивати – з позитивом! 

 

КРЕДО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. 

Те, що я чую, бачу і обговорюю – я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю – я набуваю знань і 

навичок. 

  



ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

28.11.2018 – Доповідь на проблемну тему на засіданні 

циклової комісії з управління, адміністрування та права   

Коледжу МНУ імені В.О. Сухомлинського  

28.02.2019 - Виступ на педагогічній раді Коледжу МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, доповідь на тему: «Особливості 

здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи в Коледжі 

МНУ імені В.О. Сухомлинського» 

 Проблемна тема: «Формування правової 

компетентності як превентивний напрям 

соціально-педагогічної роботи зі студентами 

Коледжу МНУ імені  В.О. Сухомлинського.» 



НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

Розроблені методичні вказівки щодо написання курсових 

робіт з дисципліни «Трудове право» для спеціальності «Право» 

 

Проведене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Трудове 

право» на тему «Загальна характеристика та особливості 

принципів трудового права» в академічній групі 315 

спеціальності «Право» 

 

Проведене відкрите семінарське заняття з дисципліни 

«Конституційне право України» на тему «Народне 

волевиявлення: вибори, референдум» в академічній групі 315 

спеціальності «Право» 
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Показники якості успішності  

студентів 4 курсу спеціальності «Право»  

за результатами іспитів на протязі 2016-2019 н. р. 

з навчальної дисципліни «ТРУДОВЕ ПРАВО»  

Абсолютна успішність Якісна успішність 



 

ПРАВОВИХОВНА РОБОТА 

Співпраця з державними органами: 

 

 

  Головне територіальне управління юстиції  

в Миколаївській області  

Проведення спільних заходів, екскурсій, тематичних та 

профілактичних бесід 

Регіональний Уповноважений ВРУ з прав людини  

Миколаївської області  

Проведення правових вікторин, наукових конкурсів, 

правоосвітних та виховних лекторіїв 

Регіональний центр з надання з безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області 

Залучення студентів до співпраці в якості параюристів 



ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 
ДЕНЬ ЮРИСТА - 2018  

8 жовтня 2018 року студенти-правники нашого коледжу відзначили своє 

професійне свято. З нагоди святкування Дня юриста, відбулася церемонія 

нагородження конкурсу "Студент- юрист року - 2018". На урочистому заході були 

присутні представники Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області, Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській 

області та Причорноморського управління кіберполіції Національної поліції 

України. Поважні гості нагородили своїми відзнаками студентів та викладачів 

коледжу. 



ВІДКРИТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАХОДІВ ПРИУРОЧЕНИХ ДО 

ТИЖНЯ ПРАВА 

 10 – 14 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ  

ДО 70-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

6 грудня 2018 року в Коледжі МНУ імені В.О. Сухомлинського Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини в Миколаївському регіоні було проведено 

відкриту лекцію «ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ». 



ПРАВОВИЙ - КВЕСТ  

НА ТЕМУ: «ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ» 

11 грудня 2018 року був організований правовий квест для 

студентів молодших курсів коледжу. 

Учасники інтелектуальної гри дізналися багато нової інформації 

з приводу торгівлі людьми,  а переможці отримали сертифікати. 



ПРАВОВИЙ БРЕЙН-РИНГ 

11 грудня 2018р. в рамках проведення тижня права відбувся 

юридичний брейн-ринг. Дві команди майбутніх правозахисників 

проявили активність та інтерес до гри, а також мали змогу показати свої 

правові знання та навички. 

Правовий двобій був доволі цікавим та корисним.  

Усі учасники отримали солодкі призи та залишились задоволеними 

грою, а також з нетерпінням чекають нових заходів. 



ВОРКШОП З УПОВНОВАЖЕНИМ ВРУ З 

ПРАВ ЛЮДИНИ 
Про статистику звернень та особливості взаємодії з органами 

місцевого самоврядування говорила 12 грудня 2019 року під час 

зустрічі в рамках Всеукраїнського тижня права регіональний 

представник Уповноваженого у Миколаївській області зі 

студентами Коледжу Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського  



ВІДКРИТИЙ ЗАХІД - КРУГЛИЙ СТІЛ 

"Я МАЮ ПРАВО НА ОСВІТУ БЕЗ КОРУПЦІЇ! Я 

ЗНАЮ СВОЇ ПРАВА!" 
Що робити якщо від вас вимагають хабаря за іспит? Як побороти корупцію в 

навчальних закладах? – на ці та інші питання шукали відповідь під час 

засідання круглого столу, яке відбулося 18 грудня 2018 року в Коледжі В.О. 

Сухомлинського. 

Гостями заходу були представники територіального управління юстиції в 

Миколаївській області. 



НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Проведення кураторської  години  

 20 лютого 2019 року у групі 415  

присвяченої Дню Героїв Небесної 

Сотні  

«На варті наших душ – Небесна 

Сотня» 

Ми не маємо права забути, що 

Герої Небесної Сотні дали нам 

можливість жити вільно, будувати 

нову країну.  

Голокост в Україні: пам’ять і уроки  

27 січня 2019 року в Україні 

відзначають Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту. 

28.01.2019 року були проведені 

інформаційні хвилинки «Трагічні 

сторінки Голокосту» для студентів 

групи 315 спеціальності «Право»  

 та  обговорені страшні події 

Голокосту. 

Метою заходів було виховання патріотичної свідомості студентів,  бажання 

стати гідними громадянами України. 



ВИХОВНА РОБОТА КУРАТОРА 
14 жовтня 2019 року Студенти ІV курсу разом з куратором 

групи Половко А.О. Коледжу МНУ ім.В.О. Сухомлинського 

спецiaльностi “Право” отримали яскраві враження під час 

відпочинку в Софiївському парку м.Умань. 

Щоб гарно працювати, треба добре відпочивати!!! 



ВИХОВНА РОБОТА КУРАТОРА 

 12 листопада 2018р. проведення кураторської година на 

тему: «Стоп-булінг! Я маю свої права!» 

  Підчас проведення кураторської 

години була актуалізована проблема 

булінгу та висвітлені  особливості 

даного явища в студентському 

колективі. Студенти були 

ознайомлені з інформацією стосовно 

заборони всіх форм насильства та 

жорстокого поводження; 

законодавчою  базою; базовими 

визначеннями та поняттями; 

теоретичною інформацією та 

практичними порадами. Обговорили  

проблему: «Як себе поводити, що 

робити якщо насильство вже 

скоєно?».  



ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ КОЛЕДЖУ ДО 

КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПОЛІЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 

 

15 березня 2019 року студенти-правники Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського взяли участь в 

екскурсії, що була організованою Головним територіальним управлінням 

юстиції в Миколаївській області в рамках правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» та проходила на базі кінологічного центру Головного управління 

поліції у Миколаївській області. 



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ! 


