
ДЕРЕВЛЯНИК МАР’ЯНА 
ВІКТОРІВНА 

ПОСАДА: викладач професійно-теоретичної 

підготовки 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Найважливіше у 
педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з 

учнями» 

ОСВІТА: вища  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ:  технік технолог, 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 2008р. Ужгородський 

комерційний технікум, технологія харчування, 

технік технолог; 2015р. Ужгородський 

ТЕІ Київського НТЕУ менеджмент організацій і 
адміністрування, спеціаліст з організацій і адміністрування 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 4 роки 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: не атестувалася 

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Технологія приготування борошняних 

кондитерських виробів  
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2021р.  

Білоцерківський ІНПО, свідоцтво ПК-35946459/001599-21 від 

21.05.2021р. (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 №04 -01 -23/0257,БІНПО, міжнародна конференція 
«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів професійної і фахової перед вищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи» 

2021, сертифікат №376–03–06–2021–НМЦПТО,«Організація 

дистанційного навчання засобами Google Classroom»  
2022,сертифікат №430 – 17 – 06 – 2022 – НМЦ ПТО «Створення 

інтерактивного контенту за допомогою Genially 

2022, сертифікат ОТМЮО – 00949 академії цифрового розвитку  про 

успішну участь в онлайн – тренінгу «Можливості  YOUTUBE для освіти» 
2002, сертифікат Всеукраїнського громадського центру «Волонтер»про 

проходження онлайн курсу «Психологічні основи допомоги дітям, що 

постраждали від війни»  

 
                   ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ВИКЛАДАЧА 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 
 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Впровадження сучасних форм і методів 

навчання при проведенні лабораторно-практичних занять на уроках 

теоретичного навчання 

 
                   



                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 
Листопад, 2022 
Відкрите лабораторно–практичне заняття з предмета «Технологія 

приготування борошняних кондитерських виробів» на тему «Технологія 

приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів»  у групі кухарів, кондитерів №3 І курсу.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ:  

"Сучасні методи та форми проведення уроків", 2020р. 

 
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ: 

«Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на 

уроках з предмета «Технологія приготування борошняних кондитерських 

виробів», 2021 
 

УЧАСТЬ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ:  (січень 2023р.) 

«Можливості  YOUTUBE для освіти» 

 
УЧАСТЬ В ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИХ СЕМІНАРАХ:  

«Психологічні основи допомоги дітям, що постраждали від війни»  

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЗАСОБАХ ЗМІ: 2022, Методика проведення 

лабораторно- практичних занять з предмета «Технологія приготування 
борошняних кондитерських виробів», інформаційно – методичний 

збірник «Вісник» 

 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ: 
 

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

 

2021, виховна година «30 років Незалежності України» 

 

 

 

 

 
 

 

 


