
БУРДЮГОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА  

викладач І кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися 

самому». 

Життєве кредо: «Потрібно до людей ставитися так, як ти хочеш, щоб вони 

ставилася до тебе». 

Коло науково-педагогічних інтересів: активізація навчально – пізнавальної 

діяльності студентів шляхом використання інтерактивних методів навчання на 

заняттях з географії. 

Професійні досягнення: 

Працює у коледжі з 2008 року, викладає дисципліни «Географія», «Природничі 

науки. Географія», «Географія туризму». 

На посаді методиста коледжу працює з 2016 року. 

У 2009 році закінчила Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 

та здобула кваліфікацію магістра, викладача географії, вчителя географії. 

У 2012 році закінчила факультет перепідготовки Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського  та здобула 

кваліфікацію вчителя англійської мови. 

Методичні розробки: 

1. «Розвиток туризму в країнах Європи». (2010) 



2. Методичні рекомендації до проведення лекційного заняття з теми  

«Країни Азії».(2015) 

3. Методичні рекомендації до проведення лекційного заняття з теми 

«Населення світу».(2016) 

4. «Системний підхід до організації методичної роботи в коледжі».(2017) 

5. Методичні рекомендації до проведення лекційного заняття з теми  «Країни 

Європи. Загальна характеристика регіону» (2018) Опублікована в каталозі 

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід (№ 1, квітень 2018 р.). 

6. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни 

«Географія туризму» для студентів спеціальності 241 Готельно – ресторанна 

справа/ Укл. Бурдюгова С.І., - Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2019. – 68 с. 

7. Методичні рекомендації до проведення лекційного заняття з теми  

«Українська держава. Населення України»(2020). Опублікована на сайті 

vseosvita.ua від 11.06.2021 р. 

Відкриті заняття: 

2009 р. з географії туризму на тему: «Розвиток туризму в країнах    Європи». 

2015 р. з географії на тему: «Країни Азії. Економіко – географічна  характеристика 

Японії, Китаю, Індії». 

2018 р. з географії на тему «Країни Європи. Загальна характеристика регіону» 

Підвищення кваліфікації: 

• Учасник Всеукраїнської онлайн – конференції «Особливості організації 

освітнього процесу у 19/20 навчальному році від 20.08.2019 р. Свідоцтво YS 

388374 

• Прослухано вебінар «Педагогічна майстерність: міф чи реальність?» 2 год, 

Сертифікат VD 841419 від 24.09.2019 р. 

• Attended Harvard Teacher Training 90 – minute webinar “Classroom games that work 

without fail”, September 25, 2019. Ліцензія АВ №613987 

• Прослухано онлайн – курс «Академічна доброчесність», тривалість 4 год від 

13.10.2019р. 

• Учасник інтернет – конференції «Англійська для школярів: прийоми та корисні 

поради» від 29.02.2020 р. 8 год. Сертифікат К26-449104 



• Прослухано вебінар «5 інтерактивних сервісів для уроку географії. Покроковий 

практикум». 2 год. Сертифікат № 003479/19.03.2020. 

• Учасник конференції «Перехід до електронного журналу і щоденника. 

Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання». Сертифікат № 

89234197 від 15.05.2020 р. 

• Прослухано вебінар «Повторення та узагальнення вивченого матеріалу з 

географії: як підсумок зробити не нудним.Instagram, мульти та фільми на уроці.” 

2 год Сертифікат № 004489/22.05.2020. 

• Учасник науково – практичної конференції «Актуальні проблеми неперервної 

освіти в інформаційному суспільстві». Сертифікат № 472642299 від 29 – 30 

травня 2020 р. 

• Прослухано онлайн – вебінар «Ключові уміння XXI», 5 год, від 21.06.2020 р. 

• Прослухано онлайн курс Науково – методичного центру вищої та фахової 

передвищої освіти «Проєктування та створення електронних підручників і 

посібників» від 4.09.2020 р. 30 год. 

• Курси підвищення кваліфікації в НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» за програмою: Педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти від 17.04.2021 р. 30 год. 

• Прослухано онлайн курс «Інновації та кращі практики у роботі викладача» на 

освітній платформі «Соціальна перспектива» від 18.04.2021 р. 30 год 

• Учасник Всеукраїнська практичної онлайн конференції «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти за темою «Створення тренінгів. Ефективні 

методи навчання» від 29 - 30.05.2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


