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Загальні відомості про викладача 
Особисті дані 
Повне ім’я:   Чонка Сергій Іванович. 

Дата народження: 15 травня 1967 року. 

Освіта 
ВУЗ:    Ужгородський національний університет. 

Дата закінчення:  1994 р. 

Факультет:  економічний. 

Спеціальність:  фінанси і кредит. 

Кваліфікація:  економіст. 

Професійний шлях 
Місце роботи:  Вище професійне училище № 34 м. Виноградів. 

Посада:   викладач. 

Педагогічний стаж: 33 роки, на посаді викладача – з 1994 року. 

Підвищення кваліфікації 
2021, НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво ПК 22771726/003527 
від 12.03.2021 (викладач професійної підготовки). 

2021, ЗІППО свідоцтво ЗІ СПК 02139723/016301-21 від 05.11.2021 (вчитель історії, 
правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта» географії та економіки). 

2020, ЗІППО свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/013059-20 від 18.09.2020 (вчитель географії та 
економіки). 

 

 

Рік та результати останньої атестації 
2017, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 
«старший викладач». 

Предмети, які викладає 
Спецпредмети економічного профілю, громадянська освіта. 
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Педагогічна діяльність 
Мета атестації: відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач». 

Методична проблема: використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 
галузевої економіки. 

Самоосвіта 

 

Взяв участь у тренінговій програмі  
«BIZ-UP Тренінг для тренерів – Україна» (дистанційний курс) 
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Відкриті уроки 
Відкритий урок на тему: «Інфляція. Види інфляції» 
 2021 рік. Метою уроку було ознайомити учнів з поняттям «Інфляція. Наслідки та методи 
боротьби з інфляцією». 

 

 

Методичні розробки 
• Методичні рекомендації з дисципліни “Економіка підприємства” до проведення 

уроку на тему: “Економічні результати та ефективність діяльності підприємства” 
(серпень 2021 р.) (Переглянути). 

• Методичні вказівки до практичних занять з предмета «Галузева економіка» 
(травень 2020 р.). 

Участь у роботі методичної комісії 
• Доповідь з теми «Комплексно методичне забезпечення предметів економічного 

профілю» (травень 2018 р.). 

• Майстер-клас «Використання інтерактивних форм навчання» (лютий 2020 р.). 

• Виступ на засідання МК з доповіддю «Інноваційні технології навчання на уроках 
економічних дисциплін» (лютий 2021 р.). 

Участь у роботі творчих груп 
• 27 березня 2018 р. Участь  у роботі творчої групи зі складання робочих навчальних 

програми з професії “обліковець, касир(в банку), адміністратор” відповідно до 
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 
підходу. 

 
• 2018 р. Участь у роботі творчої групи з розробки робочої навчальної програми  

з предмета “Громадянська освіта” (“Основи трудового законодавства”) для професії 
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду; 
робочої навчальної програми з предмета “Громадянська освіта” (“Основи правових 
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знань”, “Основи трудового законодавства”) для професії Штукатур 2-3 розряду, 
Маляр 3 розряду. 

• 2020-2021 рр. Участь у роботі творчої групи з формування збірника орієнтовних 
освітніх програм з професії Адміністратор. 

 
Гурткова робота 
Керівник гуртка «Ерудит» з 2017 року. 

Виготовлення експонатів для участі у: 

• обласному фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!» (2017-2021 рр.).  

 

• вернісажі «Робітнича професія – крок до успіху» (17 травня 2018 р.). 

 

Участь у виставках технічної творчості в рамках:  

• Ярмарок професій (2018 р.); 
• Днів відкритих дверей (2017-2020 рр.); 
• Тижнів професій (2020 р., 2021 р.); 
• Ярмарок кар’єри (2017 р.). 


