
Організація самоосвіти 
 

 

№ 

з/п 

 
П.І.Б. 
педпрацівника 

 
Тема самоосвіти 

 

Захід 

1. Красюк В.І Вебінар: «Методика  проведення інноваційних уроків в\н.», 

«Концепція сучасного уроку. Стратегія навчання за 

традиційною та інноваційною  моделями.» 

Випускна  робота : « Профілактика конфліктів в системі  

«Педагог-учень» 

    Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:    вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Підвищення 

кваліфікації в ІПО 

ІПП ДВНЗ «УМО» 

 

 

 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова 

2. Должикова О.В. Вебінар: «Методика  проведення інноваційних уроків в\н.», 

«Концепція сучасного уроку. Стратегія навчання за 

традиційною та інноваційною  моделями.» 

Випускна  робота : « Майстерність педагогічного спілкування у 

системі «педагог - учень»» 

Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

 

http://elektro-mehanik.ru/ 

Підвищення 

кваліфікації в ІПО 

ІПП ДВНЗ «УМО» 

 

 

 

 

 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/


https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

«ім..М.І. Сташкова 

3. Мальцева А.І. Вебінар: «Методика  проведення інноваційних уроків в\н.», 

«Концепція сучасного уроку. Стратегія навчання за 

традиційною та інноваційною  моделями.» 

Випускна  робота : « Методика проведення виробничої практики 

на підприємстві» . 

Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  
http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Підвищення 

кваліфікації в ІПО 

ІПП ДВНЗ «УМО» 

 

 

 

 

 

Стажування: 

 ШУ 

«Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. 

Сташкова» 

4. Кубрак К.І Вебінар: «Методика проведення уроків  та позаурочних 

навчальних заходів». Доповідь «Мета та цілі проведення 

позаурочних навчальних заходів» 

Випускна  робота: «Позаурочні навчальні заходи, як умова 

удосконалення професійної підготовки» 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  
http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Підвищення 

кваліфікації в ІПО 

ІПП ДВНЗ «УМО» 

 

5. Загорська О.О. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  

вугледобувним комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція 

типу  OSWCA.2-2\10;  масло станція Білоруського виробництва 

Стажування: 

 ШУ 

«Дніпровське»,  

https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/


типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

1.https://yandex.fr/search/?text=Магнітна%20станція%20типу%20

СУВ-350А&lr=143&clid=9582 

2.https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%

20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=17349814288

115870883 

3.https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%

20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143 

4.https://yandex.fr/search/?text=Пускач%20з%20вакуумним%20ко

нтактами%20типу%20ПВІД&lr=143&clid=9582 

5. http://dppc.ru/data/attachments/library/zmistovyj-modul-3-

22677.pdf 

та інші 

 

Шахта  

«ім..М.І. 

Сташкова» 

6 Замліла Л.В. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

7 Овчарова Т.В Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

https://yandex.fr/search/?text=Магнітна%20станція%20типу%20СУВ-350А&lr=143&clid=9582
https://yandex.fr/search/?text=Магнітна%20станція%20типу%20СУВ-350А&lr=143&clid=9582
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=17349814288115870883
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=17349814288115870883
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143#/videowiz?filmId=17349814288115870883
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143
https://yandex.fr/search/?clid=9582&text=Магнітна%20станція%20типу%20СНД&l10n=ru&lr=143
https://yandex.fr/search/?text=Пускач%20з%20вакуумним%20контактами%20типу%20ПВІД&lr=143&clid=9582
https://yandex.fr/search/?text=Пускач%20з%20вакуумним%20контактами%20типу%20ПВІД&lr=143&clid=9582
http://dppc.ru/data/attachments/library/zmistovyj-modul-3-22677.pdf
http://dppc.ru/data/attachments/library/zmistovyj-modul-3-22677.pdf
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/


8 Орлова З.В. Навчання за програмою «Використання інноваційних технологій у 

формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного 

профілю» 

В рамках українсько – польського проекту «Уроки з 

підприємницьким тлом» 

Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН: 
http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

КЗВО «Дніпроська 

академія неперервної 

освіти» 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

9 Сурган Н.В Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

 
 

 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

10 Селюгіна К.С. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  вугледобувним 

комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція типу  OSWCA.2-

2\10;  масло станція Білоруського виробництва типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/


11 Сайфієв С.Ф. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  

вугледобувним комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція 

типу  OSWCA.2-2\10;  масло станція Білоруського виробництва 

типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

12 Калініна І.А. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  

вугледобувним комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція 

типу  OSWCA.2-2\10;  масло станція Білоруського виробництва 

типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

13 Трембач В.С. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  

вугледобувним комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція 

типу  OSWCA.2-2\10;  мас Інтернет ресурси для підготовки до 

уроків ВН:  

ло станція Білоруського виробництва типу БН. 

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

http://ucc.com.ua/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

14 Хамаза Г.П. Ознайомлення з новітнім гірничим обладнанням:  

вугледобувним комбайном типу УКД 200-500; магнітна станція 

типу  OSWCA.2-2\10;  масло станція Білоруського виробництва 

типу БН. 

Інтернет ресурси для підготовки до уроків ВН:  

http://elektro-mehanik.ru/ 

https://www.elektronika.elsta.pl/ 

Стажування: 

 ШУ «Дніпровське»,  

Шахта  

«ім..М.І. Сташкова» 

http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/
http://elektro-mehanik.ru/
https://www.elektronika.elsta.pl/


 


