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" Студент, не амфора, яку потрібно наповнити

знаннями, а факел, який треба запалити! "  

(Б.Паскаль)

"Хто не дивиться вперед, залишається позаду".

• розвивати, навчати, виховувати 

одночасно;

• максимально враховувати індивідуальні 

здібності студентів;

• будувати роботу на позитивних емоціях 

викладача й студента;

• всебічно розвивати творчі здібності 

студентів;

• формувати свідому, активну особистість 

та громадянина.

Моє педагогічне кредо:

Моє життєве кредо:

Моя педагогічна філософія:



• Основне завдання моєї педагогічної діяльності
- виховати функціонально грамотну особистість, готову жити, 

вчитися і працювати в сучасному інформаційному

суспільстві, яка вміє адаптуватися в будь-яких умовах.

• Провідна педагогічна ідея – створення

оптимальних умов для розвитку творчого мислення, 

високого рівня самостійної інтелектуальної діяльності, адже

формування навчально-інформаційних, інтелектуальних та 

спеціальних умінь - основи розвитку креативних здібностей.

• Актуальність звернення до даної проблеми

диктується потребами практики, оскільки навчальний

заклад повинен випускати людей, 

здатних самостійно здобувати нові знання та 
застосовувати їх в умовах сучасної дійсності.







Пакети завдань для поточного та підсумкового 
контролю знань з тем:

«Інформація та інформаційні процеси»;
«Архітектура персональних комп’ютерів»;

«Системне програмне забезпечення»; 
«Файлова система»;

«Операційна система Windows»;
«Сервісне програмне забезпечення»;

«Текстовий процесор»;
«Комп’ютерні презентації та публікації»;

«Служби Інтернету»;
«Основи програмування»;

«Системи обробки табличної інформації»;
«Бази даних»;



Плани занять з тем:

«Системи кодування інформації в комп'ютері»;
«Зовнішні пристрої персонального комп'ютера»;

«Службове програмне забезпечення»; 
«Типи операційних систем»;

«Захист комп'ютерів від вірусів»;
«Архівація файлів. Архіватори»;

«Робота з таблицями в текстовому процесорі»;
«Побудова схем в системі MS Visio»;

«Протоколи інтернет»;
«Структура локальних мереж»;
«Візуалізація даних в MS Excel»;

«Проектування баз даних»;



Комплекс методичного забезпечення для 
самостійної підготовки студентів з тем:

«Текстовий процесор MS Word»;
«Основи Web-дизайну»;

«Створення креслень в системі КОМПАС»;
«Оформлення документів згідно вимог ЄСКД»;

«Статистичні обчислення в MS Excel»; 
«Основи 3D моделювання»;

«Основи роботи з СКБД MS Access»;
«Архітектура персонального комп’ютера»;



Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт

«Лабораторний практикум на ПК»;
«Табличний процесор MS Excel»;
«Текстовий процесор MS Word»;

«Розробка публікацій в Publisher»;
«Розробка презентацій в MS PowerPoint»; 

«Робота з СКБД MS Access»;
«Розробка 3D моделей в системі КОМПАС»;

«Основи  Web-дизайну»;



Роздавальний матеріал: 
інструктивні картки для практичних робіт;
індивідуальні завдання для виконання практичних робіт;

Відео уроки: 
«Робота з додатками Microsoft Office»;

«Робота в середовищі візуального 
програмування Delphi»;
«Основи Web-дизайну»;

«Робота в системі КОМПАС»









нагороджено грамотою ДОУ Навчально-методичного 

центру з питань якості освіти МОН України в номінації: 

пошукові та науково-дослідні роботи за ІІІ місце

«Вивчення об’єктно-орієнтованого програмування засобами  середовища 

візуального програмування Delphi»



«Комплекс практичних робіт зі створення 

бази даних засобами MS Access»

нагороджено внутрішньою грамотою  в номінації: організація практичної 

підготовки студентів у сучасних умовах зва ІІІ місце в конкурсі на кращий 

методичний матеріал



На замовлення Навчально-методичного центру з питань 

якості освіти МОН України розроблено типову навчальну 

програму з навчальної дисципліни «Практикум на 

персональних комп’ютерах» для коледжів залізничного 

транспорту зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт»



Методична розробка «Вивчення об’єктно-

орієнтованого середовища візуального програмування 

Delphi» з предмета “Інформатика” рекомендована для 

використання цикловою комісією комп’ютерної 

інженерії коледжу Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича



Доповіді на засіданнях циклової комісії

«Роль інформатики 
в процесі 

формування 
логічного мислення 

студентів».

«Розвиток життєвих 
компетентностей

на заняттях з 
інформатики».

«Використання 
диференційованих 

завдань як засіб 
підвищення 

інтересу студентів 
до предмета 

«Інформатика»».



Доповіді на засіданнях циклової комісії

«Правила 
безпечної роботи 

в Інтернеті» «Форми організації 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів на 

заняттях з інформатики»

«Впровадження 
компетентнісного

підходу на 
заняттях з 

інформатики».



Доповіді на засіданнях циклової комісії

«Інтернет-сайт як 
засіб безперервного 
навчання студентів»

«Використання 
дистанційного 

навчання під час 
вивчення курсу 

«Інформатика»» 

«Використання 
активних форм і 

методів навчання на 
заняттях з 

інформатики» 



Педагогічна рада

«Використання методу 
проектів на заняттях з 
інформатики, як засіб 
підвищення інтересу 

студентів до предмета»



Педагогічна рада

«Використання 
хмарних технологій 

та впровадження 
дистанційного 

навчання в коледжі»

Педагогічна рада

«Огляд програмного 
забезпечення в 

освітньому процесі та 
його аналіз»





«Обчислювальна техніка і програмування»



















Студентська конференція «Правила 
безпечної роботи в мережі Інтернет»







Якісна успішність студентів з предмета «Інформатика»
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