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Cич Тетяна
Владиславівна

♦ Педагогічний 

стаж -18 років.

♦ Викладач вищої 

категорії.

♦ Рік присвоєння: 

2012.

♦ Дисципліни, які 

викладаю:  хімія.

Життєве кредо:

Праця, оптимізм, 
самовдосконалення - запорука
життєвого успіху.

Педагог – це скульптор, що
створює людину майбутнього.

В. О. Сухомлинський



Освіта
1993
♦ Закінчила Чернівецький            

національний  університет

ім. Ю.Федьковича;

♦ отримала повну вищу освіту за    

спеціальністю «Біологія»;

♦ здобула кваліфікацію біолога, 

викладача біології та хімії.

1993
♦ закінчила Київський державний  

торговельно-економічний     

університет;

♦ отримала другу вищу освіту за  

спеціальністю «Облік і аудит»;

♦ здобула кваліфікацію економіста 

з обліку та аудиту.



Підвищення          
кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації в 
Обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти:

♦ 12- 24 листопада 2001р.

- отримала Свідоцтво 

(реєстраційний номер - 2537);

- присвоєно кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст другої категорії».

♦ 18-29 вересня 2006р.    

- отримала Свідоцтво 

(реєстраційний номер - 1814);

- присвоєно кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст першої категорії».

♦ 14 – 25 березня 2016р.

- отримала Свідоцтво 

(реєстраційний номер - 1028);

- підтверджено кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст вищої категорії».



Підвищення 

кваліфікації
Курси підвищення кваліфікації в 
Державному економіко –
технологічному університеті 
транспорту на кафедрі «Екологія та 
безпека життєдіяльності»:

♦ 28 жовтня – 25 листопада 2011р.

-отримала Свідоцтво 

(реєстраційний номер – ПК 06/150);

- присвоєно кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст вищої категорії».



Професійні 
досягнення

♦ Подяка від адміністрації ЧТК за
сумлінну працю та покращення
матеріальної бази коледжу (2012р.)

♦ Грамота від Ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Чернівецької області за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм,
проведення науково – дослідницьких робіт
з студентами та творчий підхід до
реалізації завдань в освіті (2015р.)

♦ Грамота від Ради директорів за
активну участь в ІІІ засіданні обласного
методичного об'єднання викладачів хімії
та біології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Чернівецької області, на який виступила з
доповіддю (2014р.)

♦ Сертифікат від Ради директорів за
підготовку студентів до участі в обласній
студентській науково – практичній
конференції з темою «Екологічні
проблеми на залізничному транспорті і
можливі шляхи їх вирішення». (2016р.)



Навчально – методична діяльність
♦ Робочі навчальні програми з предмета 

«Хімія» для студентів І курсу на основі 

базової загальної  середньої освіти та ІІ 

курсу (за професійним спрямуванням) 

для всіх спеціальностей денного та 

заочного відділень.

♦ Пакети завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань.

♦ Плани занять.

♦ Комплекс методичного забезпечення 

дисципліни.

♦ Співпраця з обласним методичним 

об’єднанням викладачів хімії та біології 

І-ІІ рівнів акредитації в Чернівецькій 

області.

♦ Підготовка студентів до участі в 

обласних науково-практичних 

конференціях .

Основні 
принципи 
роботи

наочність

науковість

доступність

індивідуальний 
підхід



Навчально – методична діяльність

Методичні  доповіді

♦ на засіданнях    

циклових комісій:

• «Екологічне виховання
студентів на заняттях
з хімії» (2012 - 2013 н.р.);

• «Гуманітаризація 
процесу навчання  хімії»

(2013 - 2014н.р.);

• «Професійна культура 
викладача»  (2015-2016н.р.); 

• «Енергозбереження для 
всіх і кожного» 
(2016 - 2017н.р.).



Навчально – методична діяльність

Методичні  доповіді
♦ на засіданнях 
педагогічних рад:

♦ на засіданні  обласного 
методичного об'єднання 
викладачів хімії та 
біології ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Чернівецької 
області : 

• «Методика проведення 
лабораторних робіт на 
заняттях хімії»  

(2013-2014н.р.)

• «Застосування методу 
проектів у особистісно -
орієнтовному навчанні 
студентів з хімії»
(2014-2015н.р.)

• «Застосування на 
заняттях  хімії 
інтерактивних форм    

навчання» (2014 – 2015 н.р.)



Навчально – методична діяльність

Методичні      
розробки:

• «Методичне забезпечення
самостійної роботи
студентів на заняттях з
хімії»  (2012 -2013 н.р.); 

• «Методика проведення 
віртуальної лабораторної 
роботи з органічної хімії» 
( 2013 – 2014 н.р.);

• «Робочий зошит з предмета 
«Хімія»» (2014 – 2015 н.р.);

• «Інформаційні технології на 
заняттях хімії та розробка   
дистанційного навчання для ІІ 
курсу»  (2015 – 2016 н.р.); 

• «Кейс – технології  на 
заняттях хімії» (2016 – 2017н.р.).



Науково - методична
проб лема  

(над   якою      я працюю)                       
Педагогічна 
проблема:
Створення ситуації 
успіху –

творча  співпраця 
викладача і студента у 
навчально –
виховному процесі.

Методична 
проблема:
Сучасні ефективні 
технології навчання –
запорука якості 
підготовки студентів. 



Інтерактивне 
навчання

Вміння 

формулювати та 

аргументувати 

власну думку Висока 

результативність 

у засвоєнні і 

формуванні вмінь

Розвивається 

креативність

Стимулювання 

обов’язку і 

відповідаль-

ності

За короткий 

проміжок часу 

опановується

багато 

матеріалу

Формується 

вміння 

співрацювати

у команді

Розкривається 

творчий 

потенціал



Впровадження інновацій

Забезпечення психологічного 
комфорту

Створення умов для звільнення студента від страху, 
напруження

Створення умов для розвитку інтелектуальних

можливостей студентів

Створення позитивного настрою навчання



ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ

Інформаційні та комунікативні технології

Індивідуально орієнтоване навчання

Групові технології

Проблемне навчання

Ігрові технології

Технології рівневої диференціації

Кейс - технології



Проведені заходи:

♦ ♦ Позанавчальні заходи в 
межах декад циклових 
комісій:

► телевізійна служба новин, де 

розглянули репортажі з питань 

«Хімія і транспорт»;

► навчально-розважальне шоу 

«Хто зверху?»  (2015 – 2017н.р.);

► підібрала та продемонструвала 

для всього коледжу відеоролики  

«Цікаві  та яскраві досліди з  хімії»
(2016-2017н.р.) 

♦ Виставки:

► «Технічна творчість студентів з  
предмета “Хімія”» (постійно); 

► стінних студентських газет з 
предмета «Хімія» (постійно). 

Відкрите заняття з 

предмета на тему 

«Алюміній» (9.11.2016р.);

► відкрита виховна година на 

тему «Вода — найцінніший 

скарб» (2012-2013н.р.);

►міжпредметна наукова бінарна 

хіміко - фізична конференція на 

тему «Роль металів в житті 

людства», а також гра 

«Розумники і розумниці» 

(2014 – 2015 н.р.);

► провела науково-практичну 

конференцію «Земля – наш 

рідний дім», де студенти 

виступали із своїми проектами  

(2016-2917н.р.)

► КВК на тему «Природні 

джерела вуглеводнів» в усіх 

групах І курсу  (постійно);



Відкрите заняття 

з предмета на 
тему «Алюміній»

Науково-практична 

конференція

«Земля – наш   
рідний дім»



КВК  по темі «Природні джерела 
вуглеводнів».



Відкрита виховна година:
тема «Вода – безцінний скарб»



Бінарна студентська  хіміко – фізична 
навчально-практична конференція 

«Роль металів в житті людства»



Гра «Хто зверху?»
тема «Хімія і транспорт» 
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Виставка технічної творчості 
студентів та стінних студентських 

газет



Динаміка рівня навчальних 
досягнень студентів

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

I курс

ІІ курс



Участь в обласних методичних 
об'єднаннях



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


