
 

ШТАЛОВСЬКІ МАРИНА 

ВАЛЕРІЇВНА 
ПОСАДА: викладач професійно-теоретичної 
підготовки 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Найважливіше у 

педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з 

учнями, колегами, постійний творчий пошук і 
самовдосконалення» 

ОСВІТА: вища 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: технологія 
харчування 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 2010р, Київський національний торгово- 
економічний університет, технологія харчування, спеціаліст з технології 

харчування 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 15 років, на посаді викладача – з 
2008 року; (2012 -2019 – декрет), після перерви – з 2020 року 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: присвоєна кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст другої категорії», 23.03.2011 р. 

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Санітарія і гігієна, фізіологія харчування 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2022, НМЦ 

ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво ПК 

22771726/004011-22 від 22.02.2022 року (викладач професійно-
теоретичної підготовки) 

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: високий рівень, 

навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, сертифікат 

00407/ ЗАК, 2007 р. 

САМООСВІТА: 2021, сертифікат №376 – 03 – 06 – 2021 – НМЦ ПТО, 

«Організація дистанційного навчання» 

 
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» 

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Інноваційні технології як засіб формування 

пізнавальної активності в підготовці кваліфікованих робітників 

Система роботи викладача 

 Використання презентацій на уроках робить навчання доступним та 

цікавим, пробуджує в учнів інтерес до вивчення нового матеріалу. 

 Використання ЕЗН дозволяє автоматизувати проведення уроку, 
якісно підготуватися та провести урок, дає можливість використати 

комплекс форм, методів та засобів навчання. 

 Підвищення фахового рівня дозволяє впроваджувати інноваційні, 
творчі технології у навчальний процес. 



МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ 

 
МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ: 

"Сучасні технології навчання", 2021р. 
"Сучасний урок форми, структура, зміст і методи проведення уроків" 2021р. 

 
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ: 

«Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на 
уроках з предмета «Фізіологія харчування», 2021 
«Основи лікувально-профілактичного харчування. Характеристика 

основних дієт»,2021 

"Використання кейс - методу на уроках теоретичного навчання", 2021 

 
УЧАСТЬ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ: Використання інноваційних 
технологій при викладанні предметів професійно-теоретичної підготовки. 

Брала участь у обміні досвідом 17.01.2022 р. 

 

УЧАСТЬ В ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИХ СЕМІНАРАХ 

2019-2020н.р., 

"Поведінка як зовнішній прояв особистості учня"; 

"Булінг у навчальному закладі: причини, наслідки,допомога"; 

"Психологічний клімат групи". 

ПОШИРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ: № 1-2, 2021, 

інформаційно- методичний збірник «Вісник» «Бінарний урок» 

 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ: 

2019, «До Дня працівників освіти»( вітальна програма для педагогів) 

2021, ДЕНЬ ДОБРОТИ 

Заступник директора з виховної роботи Євгеній Кучерявий, голова 

учнівського профкому Зінаїда Мусієнко та майстер виробничого навчання 
(викладач за сумісництвом) Марина Шталовські організували зустріч з 

дітками з медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога Життя". У 
Всесвітній день спонтанного прояву доброти в рамках проведеного 

майстер - класу Мариною Шталовські було приготовлено смачні 
чізкейки, які вирішили передати для діток. 
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