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КВАЛІФІКАЦІЇ: 

ПОСАДА: методист 

КРЕДО МЕТОДИСТА: Щоб побачити щось 

нове, необхідно зробити щось нове  

ОСВІТА: вища 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: товарознавець 

вищої кваліфікації 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 1980р., Київський 

торгово-економічний інститут 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 45 років, на 

посаді методиста – з 2002 по 2013рр.(11 років), 

з 2016 року - 4 роки 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ 

2020рік, м. Київ, НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

свідоцтво СП № 35830447/2203-20 (методистів ЗП(ПТ)О,23.10.2020 

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, 

навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, сертифікат № 

0063, 2012 рік 

НАГОРОДИ: грамота НМЦ ПТО, листопад 2016; грамота видавничої групи 

«Шкільний світ»(журнал «Профтехосвіта»), 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Форма роботи         Категорія педагогів Зміст роботи 

Засідання 

методичних 

секцій 

Використання 

інноваційних 

технологій як 

ефективного 

засобу 

удосконалення 

навчально- 

виховного 

процесу 

(листопад,2016р.) 

 

Методика 

проведення 

електронного 
уроку  

(січень 2019 р.) 

 

 

 

Осучаснення 

методичної 

роботи: нові 

форми і методи 
роботи з 

педагогічними 

працівниками 

(січень 2020 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі та майстри в/н 

 

 

Розробка 

презентації та 

виступ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка 

презентації та 

виступ  

 

 

 

 

 

Розробка 

презентації та 

виступ  

 



Проблемні 

семінари 

 

Що значить урок 

у сучасному 

вимірі? 

(квітень 2017 р.) 

 
Розвиток 

пізнавальної 

активності учнів 

ПТНЗ засобами 

мультимедіа 

(квітень 2018) 

 
Використання 

Інтернет - 

ресурсів на 
уроках 

професійно- 
теоретичної 

підготовки 

для 

формування 

професійних 
компетентностей 

учнів 
(лютий 2019) 

Викладачі та майстри в/н  

 
 

Розробка 

презентації та 

виступ  

 

 
 

 

Розробка 

презентації та 
виступ 

 

 
 
 

 

 

Розробка 

презентації та 
виступ 

 

 

Навчальні 

тренінги 

Удосконалення 

професійної 

компетентност

і педагогів із 

використання 

ІКТ та ресурсів 

мережі 

Інтернет» 

(жовтень2017р.)  

 

Використання 

технології 

«Веб- квест» у 

підготовці 

кваліфікованих 
робітників» 

(березень 2018) 

Викладачі та майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі та майстри в/н 

 

Розробка 

сценарію 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Розробка 

сценарію 



Педагогічні 

читання 

Викладачі та майстри в/н  

 

 
Виступ з 

доповіддю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ з 

доповіддю 

 
Творче 

використання 

прогресивних 

технологій 

навчання та 

сучасних 

прийомів 

педагогічної 

техніки у 

процесі 

викладання 

 

(січень 2019 р.) 

 

Формування 

позитивної 

мотивації до 

навчання 

шляхом 

використання на 

уроках ІКТ 

 

(січень 2020 р.) 

 

Педагогічна 

кав’ярня – 

«Нас 

об’єднує 

кава» 

березень 2019 

Викладачі та майстри в/н Розробка 

сценарію 



Моніторингова 

діяльність 

(упродовж року) 

Викладачі та майстри в/н Виявити рівень 

готовності 

педагогів до 

упровадження 

інноваційних 

технологій 

навчання 

Педагогічний 

тренінг 

«Професійна 

  компетентність               

педагога» 

(вересень 2019) 

Викладачі та майстри в/н Виявити 

рівень 

професійної 

компетентності 

педагогів 

 

 
 

 

САМООСВІТА МЕТОДИСТА 

Науково-методична проблема Де використано набуті знання 

Семінар Інституту 

інноваційного змісту освіти та 

НМЦ ПТО у Закарпатській 

області 

Створення стандарту з професії 

кухар 

 

 

21-22 вересня 2017 р. 

Науково-практична Інтернет- 

конференція 

 
Сучасні методики і технології 

розроблення та використання 

педагогічними працівниками 

електронних навчальних 

ресурсів 

31січня 2018 року 

Вебінар 

НМЦ ПТО у Запорізькій області 

Впровадження інноваційних 

технологій SMART NOTEBOOK 

12 грудня 2018 року 

Вебінар 

Кіровоградський навчально- 
методичний кабінет 

Система роботи НМК ПТО та 

ЗП(ПТ)О 



23 квітня 2019року 

Семінар НМЦ ПТО 
Вивчення перспективного 

педагогічного досвіду 

педагогічних працівників 

03 лютого 2020 року 

Закарпатський ІППО 
Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

24 вересня 2020 року 

Телеміст з Білоцерківським 

інститутом неперервної 

педагогічної освіти 

 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЙ 
 
 

                             Дата засідання, тема 

12 квітня 2019р. відбулося засідання обласної методичної секції 
педагогічних працівників з професії продавець, у якому взяли участь 

викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання семи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області. Предметом 

обговорення в ході засідання стала організація роботи над упровадженням 
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, розроблених на 

модульно- компетентнісній основі. 

15 жовтня 2020 р. Вебінар НМЦ ПТО 

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» 

 

 

ПОШИРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 
 
 

№ 

з/п 

Автор 

публікації 
Тема публікації Назва видання 

Дата 

публікації 

2. Н.О.Кияк Інноваційні форми 

методичної роботи 

як засіб підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів 

інформаційно- 

методичний 

збірник НМЦ ПТО 

„Вісник” 

№2 , 2016 

рік 

3, Н.О.Кияк Педагогічний 

тренінг як засіб 

впливу на 

особистість педагога 

інформаційно- 

методичний 

збірник НМЦ ПТО 

„Вісник” 

№ , 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ- 

КОНФЕРЕНЦІЇ «Сприяння розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в 

умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти» 

(12.06. 2019)  

Сертифікат, № 178-12-06-2019- НМЦ ПТО- Осучаснення методичної 

роботи: нові форми і методи роботи з педагогічними працівниками 

 

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Індивідуальні консультації: 

 з питань атестації педагогів 

 з питань участі у конкурсах професійної майстерності 

 з питань написання рефератів, методичних розробок 
Групові консультації: 

 з питань організації та проведення І, ІІ етапів олімпіад 

 з питань розробки завдань для проведення директорських 

контрольних робіт 
 з питань підготовки матеріалів до друку 
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