
КУЧЕРЯВИЙ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ 
ПОСАДА: викладач. 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Мої права – це 

обов’язки інших. Права інших – це мої обов’язки». 

ОСВІТА: вища. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: «Країнознавство. 

Перекладач іноземних мов»; «Правознавство». 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  

Ужгородський державний інститут інформатики, 

економіки і права – кваліфікація «Магістр 

країнознавства. Перекладач іноземних мов», 2004р.;  

Київський університет права Національної академії 

наук України ім. Корецького – кваліфікація 

«Юрист», 2012 р. 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 15 років. 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії (з 2016 року). 

ПРЕДМЕТ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ: «Основи правових знань», «Основи 

трудового законодавства». 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  

1. курси підвищення кваліфікації на посаді викладача професійно-

теоретичної підготовки при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 

(березень-травень 2019 року, свідоцтво ПК 22771726/002200-19). 

КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ: високий рівень. Навчання за програмою 

Intel. “Навчання для майбутнього”, сертифікат № 00405/ЗАК, 2007 рік. 

Володіє та застосовує на практиці: Microsoft Office (Word, PowerPoint, 

Publisher, Paint, Excel), Microsoft 360, Microsoft Sway, Google Apps, Google Drive, 

Google Meet, Google Classroom, Google Docs, Dropbox, Zoom, Google Sites та 

Mozello (для створення веб-сайтів). 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: на відповідність 

раніше встановленої кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання «Старший викладач» 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Правове виховання як засіб формування 

критичного мислення особистості у освітньому процесі. 

ВИСТУП НА КУРСАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 

МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВОК ПРИ НМЦ ПТО ПК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ:  

1. «Методика проведення на уроках теоретичного навчання рольових і 

ділових ігор» (10.05.2019) 

ВИСТУП ПІД ЧАС КРУГЛОГО СТОЛУ «ШКОЛА МОЛОДОГО 

МАЙСТРА»  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УжВПУ ТТХ:  

1. «Формування правової культури серед учнівської молоді» (2016) 



2. «Правове виховання як засіб формування критичного мислення 

особистості у навчально-виховному процесі. (Методична розробка)» 

(2017) 

3. «Домашнє насильство» (2019) 

4. «Використання хмарних технологій у освітньому процесі» (2020) 

ВИСТУПИ НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КУЛІНАРНОГО ПРОФІЛЮ УжВПУ ТТХ:  

1. «Методи прояву дискримінаційних явищ серед сучасної молоді та форми 

їх вирішення» (2016);  

2. «Формування особистості в старшому підлітковому віці» (2016); 

3. «Правова свідомість – показник вихованості молоді» (2017);  

4. «Безпека в Інтернеті» (2018); 

5. «Домашнє насильство» (2018);  

6. «Використання хмарних технологій у освітньому процесі» (2019); 

7. «Використання сучасних комунікативних засобів у освітньому процесі. 

Переваги та недоліки» (2020); 

8. «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (презентація 2020); 

ВІДКРИТІ УРОКИ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: 

2016 рік – «Конституційні права, свободи 

та обов’язки людини та громадянина». 

2017 рік – «Моє право на працю». 

2018 рік – урок-ділова гра «Виборчі 

системи». 

2019 рік – урок-гра «Судове слідство» на 

тему «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх». 

2019 рік – тренінг-гра «Закон і ми». 

 

ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 
- організація зустрічей з представниками правоохоронних та судових органів, 

органів юстиції та національної поліції у рамках Всеукраїнського тижня права;- 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти за 

допомогою особистих та групових бесід, круглих столів, правознавчих вікторин 

та брейн-рингів, диспутів, ситуативних тренінгів у формі гри, годин спілкування; 

- тематика першого уроку на День знань: «Нехай в душі живе Батьківщина: до 

25-ї річниці незалежності України» (2016); «Інтеграція України у 

Євроатлантичну спільноту» (2017); «Розкажемо Європі про Україну» (2018);  

- правознавча вікторина «Я – українець. Я – європеєць» (2016); 

- цикл ознайомчих лекцій «Європейська інтеграція України: що це 

таке?» (22.10.2016 у рамках Європейського тижня місцевої демократії); 

- правознавчий брейн-ринг до Дня Конвенції про права дитини «Я знаю свої 

права» (10.12.2016); 

- диспут на тему «Домашнє насилля» (2017); 



- ситуативний тренінг у формі гри 

«Правовий лабіринт: не помилися у виборі 

шляху» (2017); 

- година спілкування «Незнання закону не 

звільняє від юридичної відповідальності» 

(2016); 

- тренінг «Гендер – це цікаво» (2016); 

- лекція «Правовий нігілізм як негативне 

явище сучасного суспільства» (2016, 2018); 

- виховна година «Конвенція ООН про права людини» (2017); 

- лекції-бесіди «Основні положення трудового законодавства» (2018); 

- круглий стіл «Правова свідомість – обов’язкова риса сучасної молодої людини» 

(2019); 

- круглий стіл за участі представників ГУ юстиції в Закарпатській області на тему 

«Формування правової культури серед учнівської молоді» (2019); 

- тренінг-гра «Закон і ми» (2019) 

- відеолекторій на тему «Торгівля людьми як прояв сучасного рабства» (2020); 

- цикл годин спілкування на тему «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» (2020);    

- цикл лекцій на тему «Торгівля людьми» (2020); 

- цикл дискусій зі здобувачами освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на тему «Організаційно-правові особливості правового 

забезпечення соціально незахищених верств населення» (щороку). 

 

ЗАПЛАНОВАНО НА 2021 рік 

- провести урок-гру на тему «Спадкування за законом»; 

- підготувати метод-доповідь та провести уроки-бесіди на тему «Правові 

наслідки девіантної поведінки сучасної молоді»; 

- диспут «Неповнолітнім про працю»; 

Рольова гра «Моделювання судового процесу». 


