
Життєве кредо:

Цей світ утворен твоїм розумом, 

їм же він і обмежен.

Освіта за фахом: Всесоюзний інститут 

харчової промисловості м.Москва за 

спеціальністю: інженер-технолог 

харчової промисловості. 

Педагогічний стаж у ВПУ № 17 – 4 роки

Кваліфікаційна категорія –спеціаліст І 

категорії



Кожен педагог є дослідник,який має творчу 

лабораторію формування особистості і не 

має жодного права на помилку, бо перед ним 

майбутнє його держави.

В.О.Сухомлинський.



Додаткова освіта:





Створення питань тестування на сайті «Всеосвіта»





У своїй роботі я    намагаюсь враховувати інтереси, 

здібності учнів та  творчу індивідуальність кожного. 



Готовність до уроків Різні напрямки роботи : Робота з активом групи

Проведення виховних годин

Регулювання та коригування міжособистісних 

стосунків

Активна участь у училищних заходах

Проведення батьківських зборів



Основні складові успішного виховання учнів



З метою удосконалення та підвищення рівня 

кваліфікації заплановано:
№п/п Заходи Термін Виконання

1 Закінчити онлайн- курси підвищення кваліфікації з 

отриманням сертифікату на тему: «Хмарні технології», 

згідно запланованому графіку, навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти. 

2020-2021 н.р

2 Скасти угоду з організаторами щорічної виставки, 

присвяченої сучасним напрямкам харчової 

промисловості», та відідати виставку з метою вивченя 

сучасного обладнання та матеріалів, які 

використовуються на сучасних підприємствах

2020-2021 рік м.Київ (згідно 

графіку проведення )

3 Провести у березні 2020 н.р.відкритий урок з теми: 

Використання іноваційних технологій навчання,  

впроваджуючи  сучасне обладанання на підприємствах 

харчової промисловості, у зв’язку з модернізацією 

виробництва для приготування основних та 

оздоблюючих напівфабрикатів»

Березень 2021 н.р

4 Провести відкритий виховний захід з теми: «День 

матери»

Квітень 2021 н.р 

5 Передати в друк написану статтю на тему: «Розвиток 

ключових компетенцій  викладача, в умовах 

дистанційного навчання» .

2020-2021 н.р

6 Відвідати уроки теоретичного навчання наступних Потягом 2020-2021 н.р



Протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р. 
№ 

п/п

Назва тем,робот, матеріалів, плануючої документації, дидактичного 

матеріалу

Термін Відмітка о 

виконанні

1 Написання лабораторного практикуму  з предмету: «Устаткування підприємств громадського 

харчування». Складання планів уроків з предмету: «Фізіологія харчування», технологічне 

обладнання,організація обслуговування ресторанного господарства.  

2020-2021

2 Розпочата розробка збірника лабораторних робіт з предмету: «Контрольно-касове обладнання» 2021-2022

3 Оновлення інструкцій з техніки безпеки та паспорту кабінету №1 «Технологія приготування їжі» 2021

4 Розробка відеопрезентації з предмету: «Кулінарія» До 

20.06.2021

5 Розробити теми, завдання до ДПА для групи К20-36/11, скласти графік проведення 

консультацій. Розробити завдання для підсумкових контрольних робіт з предметів: 

«Устаткування підприємств громадського харчування», «Фізіологія», «Технологія приготування 

їжі з основами товарознавства»

На 2021-2022 

н.р

6 Розпочато написання методичної роботи з теми: «Приготування гарячих напоїв», консультація з 

Калиною Н.В.

2020-2021

7 Розпочато написання статті для публікції за темою: «Впровадження з профілакично-лікувальної 

мети у продукти харчування вітамінного комплексу»

2020-2021



Кожного разу, коли ти 

взмозі допомогти 

комусь,просто зроби це.

Вище професійне училище №17 

м.Дніпро


