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Відомості про викладача
Дата народження: 10.01.1983 р.

Освіта: вища

Посада: викладач спецдисциплін ЦК                

технічного напряму підготовки

Спеціальність: спеціаліст з інтелектуальних 

систем прийняття рішень

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії  Рік атестації:2016 р.

Стажування: МНУ імені В.О. Сухомлинського, кафедра інформаційних 

технологій, листопад-грудень 2019 р.

Підвищення кваліфікації: підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні інтерактивні

методи навчання» при ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет

економіки і торгівлі»

Стаж роботи: 14  р. 5 м
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Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів застосовую
інноваційні, інтерактивні, проблемно - пошукові, асоціативні методи

навчання

- лекції з проблемними питаннями;

- робота в групах;

- використання методу проектів;

- тестовий контроль знань;

- використання інтрактивної дошки;

- організація самостійної роботи
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Роботу в парах
Змінні трійкі
Перехресні групи
Роботу в малих
групах
Карусель

Мікрофон
Мозковий штурм
Ажурну пилку
Навчаючи вчуся

Дебати
Дискусії
Зміни позицію
Займи позицію
Ігрове навчання
Рольові ігри
Імітацію



Методичні розробки

• Методичні вказівки до 123 «Комп’ютерна іжннерія» з навчальної
дисципліни «Бази даних та інформаційні системи», 2018 р.

• Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Бази даних та інформаційні системи» для студентів спеціальності 
113 «Прикладна математика», 2019 р.

• Методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів
спеціальності 113 «Прикладна математика» з навчальної
дисципліни «Бази даних та інформаційні системи», 2020 р.
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Доповідь на тему «Офіційний сайт ЗВО як один із 
чинників формування іміджу» 
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Січень 2019 р.
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Січень 2020 р.

Доповідь на тему «Використання проектних технологій у 
для формування професійних компетентностей при підготовці майбутніх фахіців» 
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Березень 2017 р.

Листопад 2017 р.



14Березень 2018 р.



15квітень 2016 р.



16квітень 2017 р.



17Квітень 2018 р.
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Відкрите лабораторне заняття з дисципліни

«Бази даних та інформаційні системи» на тему 

«Організація запитів на вибірку даних засобами 

SQL», група 465
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«Мій фах-моє 

життя»

Грудень 2019 р.
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ТОК-ШОУ

«IT STARS»

Березень 2018  р.
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«Хто  зверху»

Листопад 2018  р.
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«Кращий банер»
Листопад-грудень 2018  р.
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«Челедж 3DLIFE»
Листопад 2019  р.
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Березень 2018  р.
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Листопад 2018  р.
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Грудень  2019  р.
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Патріотизм виступає в єдності громадянськості, духовності, та соціальної
активності особистості. Отже, виникає необхідність сприяти формуванню
духовнобагатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина
України і на заняттях ком'ютерного спрямування:

• Добір фактичного матеріалу виховної спрямованості, який
використовується на заняттях. Таким матеріалом можуть бути як історичні
факти, що свідчать про пріоритет вітчизняної науки на певних напрямках;
так і приклади із повсякденного життя, які використовуються при поясненні
певних понять.

• Персоніфікація досвіду застосування засобів обчислювальної техніки, яка
полягає у використанні посилань на відомих студентам людей, посиланням
на знайомі студентам із життєвого досвіду (безпосередньо власного, або
опосередкованого) ситуації.

• Формулювання навчальних задач у сюжетній формі, з використанням
матеріалів (ситуацій, сюжетів тощо) виховного спрямування.

• Використання методу проектів із обранням тем, спрямованих на
поглиблене вивчення питань, пов’язаних з історією розвитку
обчислювальної техніки в Україні, історією, географією, економікою рідного
краю, екологією тощо.
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