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Загальні відомості про 

викладача

Чупрун Є.П. – викладач 

української мови, 

української 

літератури, 

української мови 

(за професійним 

спрямуванням) та 

зарубіжної 

літератури



• Закінчила Педагогічний коледж Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича за 

спеціальністю «Початкове навчання» і здобула 

кваліфікацію вчителя початкових класів

2003

•Закінчила  Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, отримала базову вищу освіту 
за напрямом підготовки «Філологія» та здобула 
кваліфікацію бакалавра української філології

2007

• Закінчила Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, отримала повну вищу освіту за 
спеціальністю «Українська мова та література» і здобула 
кваліфікацію магістра української  філології

2008

Освіта



• Початок педагогічної роботи в                           
ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» 

Січень 
2008

• Курси підвищення кваліфікації в Інституті 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області;

• отримала Свідоцтво (реєстраційний номер – 2587)

2012

• Присвоєно кваліфікаційну категорію 
«СПЕЦІАЛІСТ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ»2013

Професійні сходинки



• Курси підвищення кваліфікації в Інституті 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області;

• отримала Свідоцтво (реєстраційний номер –
1809; наказ №51-ПК від 26.05.2017)

2017

• Курси підвищення кваліфікації у 
Державному університеті інфраструктури 
та технологій;

• отримала Свідоцтво (реєстраційний номер 
– 41330257/04-15 від 29.12.2017)

2017

Професійні сходинки



• Грамота Ради директорів за якісну підготовку 

учасника обласного етапу І Всеукраїнської олімпіади 

з української мови, піднесення престижу української 

мови та виховання творчої особистості2011

•Диплом ДОУ «Навчально-методичний центр з 
питань якості освіти» Міністерства освіти і науки 
України за підготовку і творчий підхід у розробці 
новітніх методичних матеріалів з навчальних 
дисциплін та участь в огляді-конкурсі на кращий 
методичний матеріал серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації за 2010-2011 навчальний рік

2011

Професійні сходинки 

(досягнення)



• Грамота ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» 

за І місце в конкурсі на кращий методичний матеріал 

– методичне забезпечення теми «Л.М. Толстой. «Анна 

Кареніна»2015

• Подяка Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Чернівецької області за підготовку учасника ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації Чернівецької області

2014

Професійні сходинки 

(досягнення)



Професійні сходинки 

(досягнення)



Проблема, над якою працюю, -



1.

•Розроблено:

•робочі навчальні програми з предметів: 

«Українська мова», «Українська література», 

«Українська мова (за професійним

спрямуванням)» та «Зарубіжна література»;

•плани-конспекти занять

2.

• Підготовлено:

• пакети завдань для поточного та підсумкового
контролю знань студентів;

• роздавальний матеріал;

• комплекс методичного забезпечення для 
самостійної підготовки студентів

Навчально-методична робота



Навчально-методична робота

3.
• Поповнено новими матеріалами комплекс 

методичного забезпечення предметів

4.

•Зібрано тексти художніх творів (в електронному

варіанті ) та фільми з української і зарубіжної

літератури

5.

•Створено:                                                                       
- презентації з української мови, української 
літератури, української мови (за професійним 
спрямуванням) та зарубіжної літератури;                    
- паспорти предметів та кабінету



Навчально-методична робота
Методичні розробки:

Методичне забезпечення тем:

«Життєвий і творчий шлях Ф. Стендаля. 

Роман Червоне і чорне» – 2008-2009 н.р.;

«Ч. Діккенс. «Домбі і син» – 2009-2010 н.р.;

«Г. Ібсен. «Ляльковий дім» – 2010-2011 н.р.;

«А.Камю. «Чума» – 2012-2013 н.р.;

«Лев Миколайович Толстой. «Анна 

Кареніна» – 2013-2014 н.р.



Навчально-методична робота
Методичні розробки:

Методичне забезпечення тем:

«Укладання документів щодо особового 

складу» – 2014-2015 н.р.; 

 «Оскар Вайльд. «Портрет Доріана Грея» –

2015-2016 н.р.; 

«Морфологічні та синтаксичні норми 

сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні» – 2016-2017 н.р.



Навчально-методична робота

Доповіді на засіданнях циклової комісії:

«До змісту драми – через її форму.

На прикладі новаторських п’єс «Пігмаліон» 

Б. Шоу та «Матінка Кураж» Б. Брехта» –

2008-2009 н.р.;

«Особистісно зорієнтоване навчання як 

засіб розвитку творчих здібностей студентів

на уроках зарубіжної літератури» – 2009-

2010 н.р.;

«Використання інтерактивних методів

навчання на уроках світової літератури» –

2012-2013 н.р.



Навчально-методична робота

Доповіді на засіданнях циклової комісії:

«Культура спілкування» – 2011-2012 н.р.;

«Основні форми контролю знань 

студентів на заняттях зі світової 

літератури» – 2014-2015 н.р.; 

«Правила спілкування фахівця при 

проведенні зустрічей, переговорів, 

прийомів та телефонної розмови» –

2015-2016 н.р.



Навчально-методична робота
Доповіді на засіданнях педагогічної ради:

«Використання 
мультимедійних 

технологій на 
уроках світової 
літератури» -
2012-2013 н.р.

«Роль 
естетичного 
виховання в 
становленні 

особистості» -
2016-2017 н.р.



Навчально-методична робота

Відкриті заняття:

«Альбер Камю. «Чума» – 2012-2013 н.р.; 

«О.Вайльд. «Портрет Доріана Грея» –

2017-2018 н.р.  



Навчально-методична робота

Участь у конкурсах:

Конкурс ДОУ «НМЦ з питань якості 

освіти» Міністерства освіти і науки 

України

Методичне забезпечення тем:

«А.Камю. «Чума» (за 2012-2013 н.р.);

«Оскар Вайльд. «Портрет Доріана Грея» 

(за 2013-2014 н.р.)

Конкурс ДВНЗ «Чернівецький

транспортний коледж»

«Лев Миколайович Толстой. «Анна 

Кареніна» (за 2015-2016 н.р.) 



Результати педагогічної діяльності
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Результати педагогічної діяльності
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Позанавчальна робота

Брейн-ринг

«Чернівці – місто моєї

юності»



Позанавчальна робота

Участь у проведенні Всеукраїнської олімпіади з 

української мови (2010-2011 н.р.), (2012-2013 н.р.)



Позанавчальна робота

• Підготовлено переможців 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка:

 Колінчук Ю. (2010-2011 н.р.), 

 Новарчук О. (2013-2014 н.р.), 

 Фісюк Л. (2017-2018 н.р.) 

• та переможця Всеукраїнської 

олімпіади з української мови –

Гридковця Д. (2010-2011 н.р.)



Позанавчальна робота
Екскурсії в музей О. Кобилянської та 

В.Івасюка



Позанавчальна робота
Засідання «Літературного кафе»:

• «Всесвітній день поезії»;

• «День матері»;

• «День студента»;

• «День Святого Валентина»



Позанавчальна робота

Участь у декаді циклової комісії загальноосвітніх  

дисциплін та декаді циклової комісії дисциплін 

загального природничо-математичного, соціально-

гуманітарного напрямку  



Позанавчальна робота
Творчі роботи, реферати, презентації, 

проекти



Позанавчальна (виховна) 

робота

Перегляд вистав та кінофільмів

Екскурсії в музеї

Тематичні виховні години

Індивідуальна робота

Робота з батьками

Участь у конкурсах



Навчально-матеріальна база
Навчальні посібники, словники, довідникова та 

художня література
Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Навч. посібн. з дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці: Місто, 2010.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 10 кл.

Рівень стандарту. – К: «Генеза», 2010.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 11 кл.

Рівень стандарту. – К: «Генеза», 2012.

Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підручник для 10 кл. загальноосвіт.

навч. закладів (рівень стандарту). – К.: Грамота, 2010.

Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підручник для 11 кл. загальноосвіт.

навч. закладів (рівень стандарту). – К.: Грамота, 2013.

Світова література: 11 клас: Хрестоматія. Рівень стандарту, академічний

рівень, профільний рівень. 2-е вид. / Авт.-упорядн. І.Л. Столій. – Х.: Вид-во

«Ранок», 2013.

Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ.

рівень, проф. рівень / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Є.В. Волощук [та ін.]. –

К.: Генеза, 2010.



Навчально-матеріальна база

Світова література: Хрестоматія-посібник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

Є.В. Волощук. – К.: Літера ЛТД, 2011.

Світова література: Хрестоматія-посібник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

Є.В. Волощук. – К.: Літера ЛТД, 2011.

Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук.

думка, 2000.

Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. –

4-те вид., переробл. і доповн. – К: А.С.К., 2008.

Українська література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень

станд., академ. рівень) / Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.].;

за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2011.

Українська література: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень

станд., академ. рівень) / Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.].;

за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2011.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – 6-те вид., випр. і

допов. – К.: Алерта, 2008.

Ющук І.П. Укр. мова. Практикум з правопису укр. мови. – К.: Освіта, 2007.



Навчально-матеріальна база

Фільми:
«Анна Кареніна», «Війна і мир»

(Л. Толстой);

«Брати Карамазови», «Злочин і 

кара», «Ідіот» (Ф. Достоєвський);

«Гобсек» (О.де Бальзак); 

«Доктор Живаго» (Б. Пастернак);

«Ім’я троянди» (У. Еко);

«Ляльковий дім» (Г. Ібсен);

«Майстер і Маргарита»

(М. Булгаков);

«Парфумер» (П. Зюскінд);

«Перевтілення» (Ф. Кафка);

«Пігмаліон» (Б. Шоу);

 «Портрет Доріана Грея» 

(О. Вайльд);

«Старий і море» (Е. Хемінгуей);

 «Ферма тварин» (Дж. Орвелл);

«Чайка» (А. Чехов); 

 «Червоне і чорне» (Ф. Стендаль);

 «Чума» (А. Камю)

Технічні засоби навчання
(ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА)



Навчально-матеріальна база

Фільми:
«Жовтий князь» (В. Барка);

«Земля» (О. Довженко);

«Кайдашева сім’я» (І. Нечуй-

Левицький);

«Камінний хрест» (В. Стефаник);

«Лісова пісня» (Леся Українка);

«Мартин Боруля», «Хазяїн» 

(І. Карпенко-Карий); 

«Меланхолійний вальс», «Царівна» 

(О. Кобилянська);

«Мина Мазайло» (П. Куліш);

«Тигролови» (І. Багряний);

«Тіні забутих предків» 

(М. Коцюбинський);

«Украдене щастя», «Пастка» 

(І. Франко); 

Відеоматеріали:
життєвий і творчий шлях 

письменників;

документальні фільми;

пісні на вірші Б. Пастернака,             

К. Симонова, Д. Павличка,

Л. Костенко,

В. Симоненка,

І. Франка та ін.

Аудіокниги

Презентації 

Технічні засоби навчання
(ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА)



Навчально-матеріальна база

Стенди, ілюстрації, карти, 

таблиці, портрети та 

роздавальний матеріал


