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Трудова і професійна діяльність 

У 2011 р. Олексій Сергійович Дебре закінчив факультет технологій та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету   імені 

В.Г. Короленка за спеціальністю – «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Трудове навчання (технічна праця) і основи інформатики» та здобув 

кваліфікацію вчителя трудового навчання (прикладної і технічної творчості), 

основ інформатики, креслення і безпеки життєдіяльності. 

Працював майстром виробничого навчання та викладачем спецдисциплін 

у Полтавському професійному ліцеї транспорту імені С.Ф. Кондратенка. 

З 2019 працює на посаді асистента кафедри теорії і методики 

технологічної освіти факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 

Навчальна і методична робота 

Дебре О.С. викладає курси «Технологічний практикум (ч)», «Нарисна 

геометрія та креслення», «Методика навчання креслення», «Декоративно- 

прикладна творчість», «Теорія і методика технологічної освіти», «Основи 

проектування та моделювання», «Практикум з позашкільної освіти», 

«Педагогіка позашкільної освіти», «Основи презентаційної діяльності». 
Навчальний процес забезпечується у різних формах: лабораторні, 

практичні, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. Керує 

курсовими кваліфікаційними роботами; є методистом виробничої 

педагогічної практики студентів. 

Викладач пройшов навчання за сертифікатними програмами: 

- «Експерт з акредитації освітніх програм» обсяг 5 год. (2020 р.); 

- «Медіаграмотність для освітян» обсяг 60 год. (2021 р.); 
- «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» 

обсяг 60 год. (2021 р.); 

- «Освітні інструменти критичного мислення» обсяг 60 год. (2021 р.); 

- «Дизайн-мислення в школі» обсяг 30 год. (2021 р.); 

- «Впровадження інновацій в школах» обсяг 60 год. (2021 р.); 

- «Наукова комунікація в цифрову епоху» обсяг 90 год. (2021 р.); 
- «Стартуємо до успішної школи» обсяг 30 год. (2021 р.); 

- «Критичне мислення для освітян» обсяг 30 год. (2021 р.); 
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- «Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт для віддаленого 

навчання» 9 год. (2021 р.); 

- «#blend_IT: Опануємо змішане навчання» обсяг 90 год. (2021 р.); 

- «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» обсяг 20 год. (2021 р.); 

- «Права людини в освітньому просторі» обсяг 10 год. (2021 р.); 
- «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College 

(Колумбійський університет, США)» обсяг 20 год. (2021 р.); 

- «Як створити масовий відкритий онлайн-курс» (2021 р.); 

- «Мистецтво викладання» обсяг 30 год. (2021 р.); 
- «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

обсяг 80 год. (2021 р.) ; 

- «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил» 

(2022 р.); 

- «Навчайся. Грай. Працюй» обсяг 1 год. (2022 р.); 

- «Основи проєктного менеджменту» (2022 р.); 

- «Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)» 

(2022 р.); 

- «Школа та громада для дитини» обсяг 18 год. (2022 р.); 

- «Шкільне життя онлайн» обсяг 30 год. (2022 р.); 

- «Управління якістю освіти в школі» обсяг 30 год. (2022 р.); 

- «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і 

можливості» обсяг 15 год. (2022 р.); 

- «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» обсяг 30 

год. (2022 р.); 

-  «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та 

на телебаченні» обсяг 45 год. (2021 р.); 

- «Захист прав людей з інвалідністю» обсяг 30 год. (2022 р.); 

-  «Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації» (2022 р.); 

- «Базова психологічна допомога в умовах війни» обсяг 1,5 год. (2022 р.); 

- «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» обсяг 6 год. (2022 р.); 

- «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» обсяг 60 год. 

(2022 р.); 

- «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів,» 

обсяг 30 год. (2022 р.). 
Післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання, 

аплікування, управління та звітність» Університет Суспільних наук (UNS) у 

м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and 

Certifications (CEASC) (6 кредитів ЄКТС/180 год, березень-серпень 2020 р.). 

Сертифікат №2020/08/945. 

Узяв участь Міжнародному тижні ПНПУ 2021 (CERTEFICATE OF 

ATTENDANCE confirms that: Oleksii Debre has attended workshop 

"Entrepreneurial Design Thinking" on 27
th
 of May 2021 in the framework of PNPU 

International Week 2021). 

 



Наукова робота 

Олексій Сергійович перше почав займатися науковою роботою у 2006 р. 

на кафедрі педагогіки, взявши участь у студентській науковій конференції. 

Коло наукових інтересів включає роботу над темою дисертації здобувача 

ступеня доктора філософії: «Методика навчання учнів 10-11 класів 

проектуванню на уроках «Технології». 

Приймав участь у організації проведення V Міжнародного конгресу 

«Європейський вектор розвитку українського етнодизайну», присвяченого 

105-річниці Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (2019 р.). 

Приймав участь у створенні Коучінг-центру для організації та реалізації 

системи підготовки фахівців галузі освіти, дизайну, культурології (2019 р.). 

Авторські свідоцтва: свідоцтво про реєстрацію авторського права збірки 

творів ужиткового мистецтва № 98059 «Петриківський розпис» (2020 р.), 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113647 твір 

ужиткового мистецтва «Декоративна цукерниця» (2022 р.), свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір №113646 твір ужиткового мистецтва 

«Декоративна писанка «Полтавська зірка» (2022 р.), свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір №113649 твір ужиткового мистецтва 

«Декоративна підставка під квіти «Велосипед» (2022 р.). 

Керівництво студентською науковою групою за проблемою  «Методика 

навчання майбутніх учителів технологій проектної діяльності». 

 

Організаційна робота 

Дебре О.С. є головою ради молодих учених факультету технологій та 

дизайну, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 


