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1.1 Загальні відомості
1) Прізвище, ім'я, по батькові Вітюк Анатолій 
Миколайович

2) Дата народження 17 березня 1984 року

3) Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, 
найменування навчального закладу, рік його 
закінчення, спеціальність) 2006 p.- спеціаліст, 
спеціальність «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Фізика», кваліфікація «вчитель фізики, основ 
інформатики та астрономії»; 2007 p.- магістр, 
спеціальність «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Фізика.», кваліфікація «викладач фізики»; 
Вінницький державний педагогічний університет ім. 
М. Коцюбинського.







1.3 Підвищення кваліфікації
2019-2020 рр. 

• 12 год сертифікат реєстраційний номер №38 від 19.11.2019 
участь у майстер-класі "Проблемне навчання як засіб 
активізації пізнавальної діяльності";

• 60 годин онлайн-курсів «Додатки Google в професійній 
діяльності викладача»;

• Отримав сертифікати за проходження освітніх серіалів, на 
сайті цифрової освіти «Дія».

За попередні роки:

• 20.10.2018 Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 
35830447/2539-18. Напрям: інформатика, фізика, астрономія. 
Національна академія педагогічних наук України «Університет 
менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. 

• 05-09.10.2015 р. Стажування за посадою «викладач, інженер 
КС» в КНТЕУ на кафедрі програмної інженерії та 
інформаційних систем.
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1.3 Підвищення кваліфікації
(Стажування)



1.4 Службові відомості
• Посада викладач інформатики та комп'ютерної 

техніки, фізики та астрономії Вінницького 
торговельно-економічного коледжу

• Проблема з предмету над якою працює: 
Інтерактивні технології – технології співпраці

• Проблема циклової комісії формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності 
студентів на заняттях

• Які предмети викладає інформатика та 
комп'ютерна техніка, фізика та астрономія, 
комп'ютерне програмування

• Загальний педагогічний стаж 14 років 5 місяців



1.5 Заохочення, 
нагороди





1.6 Педагогічне зростання

Викладач - спеціаліст 2005р.

Викладач-спеціаліст другої 
категорії

2010р.

Викладач-спеціаліст першої 
категорії

2015р.



Розділ 2. 

Науково-методична діяльність

2.1 Робота над НМКД
• За час з моменту минулої атестації було удосконалено вже 

існуючі НМКД з фізики а саме перероблено більшість лекцій 
та , удосконалені інструкції для лабораторних і практичних 
робіт, на основі яких створенні зошити для практичних та 
лабораторних робіт.

• У зв'язку із переходом на нову програму «Інформатика» було 
створено робочу програму. На основі робочої програми 
створено НМКД «Інформатика» для І - ІІ курсу, у якій увійшли 
лекції, методичні рекомендації до семінарських та інструкції з 
лабораторних робіт. Також з кожним роком розробляю 
мультимедійні презентації для візуального супроводження 
занять, та матеріали для тестового контролю.

• Для груп заочного відділення спеціальності «Виробництво 
харчової  продукції» оновлені лекції та екзаменаційні білети.

• З дисциплін «Комп'ютерна техніка», «Інформатика та КТ» 
декілька раз оновлювались зошити з інструкціями до 
лабораторних робіт та екзаменаційні білети. 



2.1 Робота над НМКД



2.1 Робота над НМКД



2.2 Виступи на нарадах та 
ШПМ у коледжі

У період з останньої атестації доповідав з таких тем:

• «використання ботів в навчальному процесі 

коледжу».

• Впровадження технологій діджиталізації в освітній 

процес: технічні аспекти, переваги, перспективи.



Перемоги студентів в олімпіадах, конкурсах, 

турнірах тощо

3 квітня 2016 р.

Соць Сергій (студент групи 

ТК-73) 3 місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики серед 

студентів коледжів та 

технікумів Вінницької 

області. 

2.2 Участь у олімпіадах,  
конференціях, проектах



Участь у наукових та науково-

практичних конференціях
• 07.12.2018 р. участь у III Міжнародна науково-

методична конференція SMART- освіта ресурси та 
перспективи. Тема: «Використання ботів в навчально-
виховному процесі».

• 15.05.2018 р. участь у XIV Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики навчання в підготовці 
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 
Тема: «Можливості використання бінокулярних 
відеоокулярів із доповненою реальністю під час 
вивчення різних дисциплін студентами коледжу».

• 27.02.2019 р. Участь у IV регіональній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми 
використання інформаційних технологій в освітньому 
процесі коледжів і технікумів» 





Підготовлені проекти на 
конкурси МОН або гранти

Є співавтором таких проектів: 
1. на Десяту міжнародну виставку «Сучасні заклади 

освіти-2019» з теми «Використання Internet bot-
додатків в освітньому процесі коледжів та технікумів» 
в номінації «Упровадження інноваційних освітніх і 
виробничих технологій – ефективний засіб 
підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів»; 

2. на Одинадцяту міжнародну виставку «Інноватика в 
сучасній освіті» з теми «Модель діджиталізації
сучасного закладу фахової передвищої освіти -
Вінницького торговельно-економічного коледжу як 
креативного освітнього простору» в номінації 
«Розробка та впровадження інноваційних засобів 
навчання, проектів, програм і рішень у закладах 
освіти» (отримано Золоті медалі).



Розділ 3. Проведені відкриті 
заняття, заходи тощо

1. Відкрите лекційне заняття 17.12.2019 р. з 

інформатики у  групі ПТ-86,  на тему: «Базові об’єкти 

та їх розміщення на веб-сторінках»;

2. 15 березня 2018 року у рамках проведення 

заходів для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

НМЦ ПТО (математика, фізика, астрономія, 

інформатика).

Провів майстер-клас:

1) Робота із сайтом коледжу - Вітюк А.М.

• 2) Використання бінокулярних відеоокулярів з 

доповненою реальністю для вивчення астрономії



3. 1 грудня 2016 року в рамках методичного 

об'єднання викладачів фізики коледжів та технікумів 

Вінницької області. Доповідав з теми «Проблеми 

організації самостійної роботи студентів при 

вивченні фізики»

4. 19.11.2019 в рамках методичного об’єднання 

викладачів зарубіжної літератури коледжів і 

технікумів Вінницької області провів майстер клас 

«Використання бінокулярних відеоокулярів під час 

навчального процесу в коледжі»



Інша інформація

• Розробив додаток для Android «Довідник ВТЕК 

КНТЕУ для студентів».

• Є модератором та адміністратором веб-сайту 

коледжу, адміністратором сайтів коледжу на 

Фейсбук. 



Додаток для Android
«Довідник ВТЕК КНТЕУ»



Дякую за увагу!


