
  

МАХЛИНЕЦЬ МАРІЯ 

ІВАНІВНА 
ПОСАДА: викладач 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Поставити справу так, 

щоб усе, що підлягало вивченню, вивчалось: легко; 

швидко; ґрунтовно» (Я. А. Коменський) 

ОСВІТА: вища 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ:  товарознавство та 

організація торгівлі продовольчими товарами 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 1975р.,Ужгородський 

технікум радянської торгівлі; 1980р.,Ужгородський Держуніверситет, 

економіст, фінанси і кредит 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 42 роки, на посаді викладача - 34 

роки (1978/1983 - (2017-2019 – не працювала) 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: «спеціаліст вищої категорії» 

ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: «старший викладач» 

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: «Організація та технологія торговельних 

процесів»,«Основи торговельної реклами»;  

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2021, 

БІНПО, свідоцтво № ………(викладачів професійно-теоретичної підготовки) 

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, 

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

САМООСВІТА:  

НАГОРОДИ: відмінник освіти України, 2006 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: на відповідність 

раніше присвоєним кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” 

та педагогічному званню «старший викладач» 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: підвищення якості уроку шляхом творчого 

пошуку і практичної спрямованості 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.  



ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: 2016, тема 

«Форми та методи роздрібного продажу товарів» 

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ: 

2019, тестові завдання з предмета «Організація торгівлі та технологія 

торговельних процесів» 

2019, конспект лекцій з предмета «Основи торговельної реклами» 

2019, методична доповідь «Використання мультимедійного забезпечення 

на уроках з предмета «Організація та технологія торговельних процесів» 

2020, методична розробка «Кейс – урок на тему «Роздрібна торгова 

мережа» 

 

УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЯХ: 2019, участь в 

обласній методичній секції з професії продавець (робота зі складання 

навчальних програм та планів за новими стандартами з професії 

продавець) 

 

ПОШИРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ: 

2016, журнал «Профтехосвіта» №2, «Викладка, розміщення товарів» 

 
ВИСТАВКА РОБОТИ ГУРТКА «Пакування та декоративне 

оформлення товарів» 

 

2016, НОВОРІЧНІ ВІЗЕРУНКИ 
 

2019, ПАСХАЛЬНА МОЗАЇКА 

 

    


