
КИЯК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

ПОСАДА: викладач професійно-теоретичної 

підготовки 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: "Учень, не посудина, яку 
потрібно наповнити, а факел, який потрібно 

запалити» (К. Ушинський) 
ОСВІТА: вища 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ:  товарознавець вищої 
кваліфікації 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Ужгородський технікум 
радянської торгівлі, 1975р.; Київський торгово-економічний інститут, 

1980 рік  
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 44 роки 

ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: викладач - методист, 2015 рік  

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії, 2015 рік  

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Товарознавство непродовольчих товарів 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2020, НМЦ 

ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво…. від…….2020 

року(викладач професійно-теоретичної підготовки) 

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, 

навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, 2012 р. 

НАГОРОДИ: Знак «Відмінник освіти України» 17.08.2006, наказ №806-К;  
Грамота навчально-методичного центру за результативність у створенні 

навчальної літератури (2016), Лауреат Всеукраїнського конкурсу 
«Панорама творчих уроків - 2017»; 

 
 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: відповідність 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному званню «викладач – методист» 

 
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Використання Інтернет- ресурсів на уроках 

професійно-теоретичної підготовки для формування професійних 
компетентностей учнів 

Система роботи викладача 
 Використання презентацій та електронного підручника 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.  



ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: 

 2016, урок з використанням проектних технологій на тему «Косметичні 

товари» 

 

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:  

 
Електронний підручник з предмета 

«Товарознавство непродовольчих 
товарів»,(кваліфікація ІІІ та ІV розряди) 

з професії продавець непродовольчих товарів, 
надано гриф Міністерства освіти і науки 

України(2016) 
 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 
 

Робочий зошит №1 для лабораторно-практичних робіт з предмета 
«Товарознавство непродовольчих товарів», кваліфікація 3 розряд 

(оновлений за новими стандартами, розглянуто на засіданні методичної 

комісії викладачів та майстрів виробничого навчання торгового профілю, 
протокол №5, від 20 січня 2020 року 

Робочий зошит №2 для лабораторно-практичних робіт з предмета 
«Товарознавство непродовольчих товарів», кваліфікація 4 розряд 

(оновлений за новими стандартами, розглянуто на засіданні методичної 
комісії викладачів та майстрів виробничого навчання торгового профілю, 

протокол №5, від 20 січня 2020 року 
 

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ: 
 

а) методична розробка «Використання проектних технологій на 
уроках з предмета «Товарознавство непродовольчих товарів», 2015 

б) методична розробка «Стимулювання особистісного розвитку учнів 
на уроках  товарознавства непродовольчих товарів за допомогою 

інтерактивних методів навчання», 2016 

в) методична розробка «Використання кейс-методу на уроках з 
предмета «Товарознавство непродовольчих товарів», 2017 

г) методична розробка «Використання веб-квестів на уроках з 
предмета «Товарознавство непродовольчих товарів» як засіб 
стимулювання навчальної діяльності учнів», 2019 

д) методична розробка «Використання Інтернет- ресурсів на уроках 

професійно-теоретичної підготовки для формування професійних 

компетентностей учнів», 2020 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ: 

«Підвищення рівня професійної компетентності учнів шляхом 
використання проектних технологій на уроках товарознавства 

непродовольчих товарів» (рік розробки-2015-2016, рік запровадження - 
2016 – 2017) 

 

http://www.pto.uzhgorod.ua/files/DSCN4759.jpg


УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ СЕКЦІЯХ:  
12.04.2019 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. 

 

УЧАСТЬ В ЗАСІДАННЯХ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ: 

 «Використання веб-квестів на уроках з предмета 
«Товарознавство непродовольчих товарів» як засіб 
стимулювання навчальної діяльності учнів», (березень 
2020) 

 

УЧАСТЬ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ:  
Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних 

прийомів педагогічної техніки у процесі викладання (січень 2017р.) 
 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ТВОРЧОЇ ГРУПИ: 
СКЛАДАННЯ ЗБІРНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗА СТАНДАРТАМИ ПО НА 
КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ З ПРОФЕСІЇ ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ 3, 4 РОЗРЯД (листопад 2019) 
 

ПОШИРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ: 

 
методична розробка «Використання проектних технологій на уроках з 

предмета «Товарознавство непродовольчих товарів», опублікована в 
інформаційно - методичному збірнику «Вісник», №3 , 2015 рік  

 
методична розробка «Стимулювання особистісного розвитку учнів на 

уроках  товарознавства непродовольчих товарів за допомогою 
інтерактивних методів навчання», опублікована в інформаційно - 

методичному збірнику «Вісник», №4 , 2016 рік 
 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ: 
 

Усний журнал «Рецепти Краси з бабусиної скрині»(2017) 

«Використання інноваційних технологій  

як ефективного засобу удосконалення  

навчально-виховного процесу», (листопад, 2016) 


