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викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист 

Педагогічне кредо: «Навчаючи інших, ми вчимося самі» Л. А. Сенека. 

Життєве кредо: «Усьому свій час…» Соломон. 

Науково - методична проблема: «Впровадження особистісно - орієнтованих 

технологій навчання у педагогічний процес коледжу». 

Науково-методична робота: 

 Навчальний курс «Основи медіаосвіти та медіа грамотності» (МОН 

України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти; Міжнародний 

благодійний фонд Академія Української Преси, серпень 2013 р.) 

 Міжнародна науково-методична конференція «Практична 

медіаграмотність» ( МОН України, Інститут інноваційних  технологій і 

змісту освіти, АУП, Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут соціальної та політичної психології, жовтень-листопад 2013р.) 

Друковані роботи : 

 «Нестандартні уроки з історії та правознавства» методична розробка 

«Глобальні проблеми сучасності» Всесвітня історія 11 клас. А. Жостка// 

Науково-методичний часопис з історичної та громадської освіти «Доба», 

Львів - 2003 .№2 (6) с. 25-27. 

 «Попіл Анни Франк стукає в моє серце…» методична розробка 

інтегрованого уроку на тему «Окупаційний режим у поневолених країнах. 

Рух Опору» Всесвітня історія 11 клас. А.Жостка// Історія в школах 

України.-2004.-№9-10 с. 24-28. 

 «Країни Азії, Африки та Латинської Америки» методична розробка з теми 

«Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» 

Всесвітня історія .11 клас А. Жостка//Історія України.- 2005.-№5 с.18-23. 

 «Країни Азії, Африки та Латинської Америки» методична розробка 

інтегрованого уроку з теми «Японія у 1945-2004 рр.» Всесвітня історія. 

Зарубіжна література. 11 клас. А. Жостка, 

Л. Молоносова // Історія України.- 2005.-№6 с.10-18. 

 «Країни Азії, Африки та Латинської Америки» методична розробка з теми 

«Китай та Індія наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст. Порівняльна 

характеристика політичного і соціально-економічного розвитку» Всесвітня 

історія 11 клас А. Жостка//Історія України.- 2005.-№10 с.14-16. 



Методичні розробки 2015-2017 рр. 

- «Організація науково-методичної роботи у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» 

(2015р.) 

- «Шляхи залучення студентів коледжу до неформальної освіти» (2016р.) 

- «Використання контролюючих програм на заняттях з історії України та 

всесвітньої історії у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» (2016 р.) 

-  Заняття з історії України «Історична травма. Голокост - Бабин Яр» (від 

упередження до геноциду) (2017 р.) 

Нагороди: 

 Почесна Грамота управління освіти Чернігівської міської ради, « За високі 

досягнення у справі навчання та виховання юних громадян», 2000р. 

 Грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації , «За активну участь у Шостому педагогічному ярмарку 

«Освіта Чернігівщини - крок у ІІІ тисячоліття» 2001 р. 

 Почесна грамота виконавчого комітету Чернігівської міської ради  

«За особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого 

покоління» , як переможцю І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» у номінації «Історія», 2005 р. 

 Грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної адміністрації , як 

лауреату ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації 

«Історія», 2005 р. 

 Почесна грамота Управління освіти і науки ОДА, 2010 р. 

 


