


Гурей Ольга Іванівна, 1968 року народження, викладач навчальних

дисциплін «Народознавство в ДНЗ», «Онтогенез мовленнєвої діяльності»

Івано-Франківського коледжу. Спеціаліст першої категорії.

Педагогічний стаж роботи – 14 років.

Курси підвищення кваліфікації викладачів при Центральному

інституті післядипломної педагогічної освіти НАПНУ, свідоцтво СП

35830447/0301-17, реєстраційний №300/17ц від 10.02.2017р.

У міжатестаційний період викладач розробила комплекси методичного забезпечення з

навчальних дисциплін, які викладає, методичні рекомендації до них. Виявляє високий рівень

професіоналізму. Має цікаві, змістовні надбання та власні напрацювання. Добре володіє

технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального

матеріалу та здібностей студентів. Під її керівництвом студенти працюють над курсовими

та творчими проектами, зокрема, «Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії Русової у

контексті сьогодення» та ін.. Викладач активно займається пошуково-дослідницькою

діяльностю. Разом зі студентами працює над упорядкуванням посібника «Коломийки

Надвірнянщини».

Ольга Іванівна дотримується педагогічної етики, поважає гідність студентів. Творча,

ініціативна, відповідальна, комунікабельна. Користується авторитетом серед колег та

студентів.

Рекомендовано порушити клопотання перед атестаційною комісією при департаменті

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА про присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»



Драган Оксана Борисівна, 1985 року народження, викладач

навчальних дисциплін «Математика», «Математичний аналіз», «Лінійна

алгебра та аналітична геометрія» Івано-Франківського коледжу.

Спеціаліст першої категорії.

Педагогічний стаж роботи – 10 років.

Курси підвищення кваліфікації викладачів математики при Івано-

Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,

свідоцтво №ПК 0213637648617 від 03 лютого 2017 року.

У міжатестаційний період викладач розробила методичні рекомендації «Завдання для

тематичного оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Математичний аналіз»,

які є успішно апробованими у ВНЗ І-ІІ р.а. області, КМЗ з дисциплін «Математичний аналіз»,

«Лінійна алгебра та аналітична геометрія», вдосконалила НМК з навчальної дисципліни

«Математика». Брала активну участь у проведенні методичного об’єднання викладачів

математики ВНЗ I-II р.а., яке відбулося на базі Івано-Франківського коледжу, підготувала та

провела ряд відкритих занять, навчально-виховних заходів з математики, зокрема,

«Інтелектуальний марафон», «Математичний вернісаж» тощо. Постійно займається

підготовкою студентів до участі в I та II етапах олімпіади з математики. Учасник науково-

практичного семінару «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу

університету», доповідач теми «Методичні засади розвитку креативних здібностей викладача

коледжу в контексті студентоцентричної моделі навчання» (2016 р.). Бере активну участь у

роботі ЦК, обласному методичному об’єднанні викладачів математики.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що

користується повагою в педагогічному та студентському колективах.

Рекомендовано порушити клопотання перед атестаційною комісією при департаменті

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА про присвоєння кваліфікаційної

категорії «спеціаліст вищої категорії»



Кравченко Ірина Михайлівна, 1977 року народження,

викладач навчальних дисциплін «Іноземна мова (англійська)»,

«Країнознавство (Велика Британія)» Івано-Франківського

коледжу. Як методист – спеціаліст вищої категорії, як

викладач – спеціаліст першої категорії.

Педагогічний стаж роботи – 16 років 6 місяців.

Курси підвищення кваліфікації викладачів англійської мови при Донецькому

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво №6745 від 09.11.2013 року.

У міжатестаційний період викладач розробила методичні матеріали до навчальних

дисциплін «Країнознавство (Велика Британія)», «Англійська мова» та електронний комплекс

навчальних матеріалів до дисципліни «Англійська мова» на освітній платформі Edmodo (аудіо,

відео, текстові та тестові матеріали). Досвід роботи заслухано на педагогічній раді Івано-

Франківського коледжу (протокол №3 від 31.01.2017 р.). У роботі застосовує різноманітні

форми роботи в залежності від поставленої мети заняття: індивідуальну роботу студентів,

роботу в групах, парах. При відборі методів навчання бере до уваги рівень навчальних

можливостей та творчих здібностей студентів, тому використовує пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, дослідницький та проектний методи. Запроваджує

елементи особистісно-орієнтованого навчання, технології індивідуалізації процесу навчання.

Викладач активно працює над науково-методичними доробками. Є автором наукових та

методичних статей у фахових журналах «Англійська мова в початковій школі», «Англійська

мова та література в школі» та ін..

Компетентна, вимоглива до себе. Користується повагою у студентському та

педагогічному колективах.

Рекомендовано порушити клопотання перед атестаційною комісією при

департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА про присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».



Нестеренко Світлана Василівна, 1980 року народження,

викладач навчальних дисциплін «Зарубіжна література», «Культурологія»

Івано-Франківського коледжу. Спеціаліст вищої категорії.

Педагогічний стаж роботи – 13 років, 6 місяців

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,

спеціальність «Релігієзнавство», кваліфікація «Фахівець з релігієзнавства.

Викладач релігієзнавчих та культурознавчих дисциплін», диплом 12ДСК

№257017, 2014 р.

У міжатестаційний період розробила методичні рекомендації до навчальної дисципліни

«Культурологія», КМЗ з навчальної дисципліни «Зарубіжна література». Розробила «Словник

культурологічних термінів», методичну розробку «Курс лекцій з навчальної дисципліни

«Культурологія» для студентів коледжів», яка успішно апробована у ВНЗ І-ІІ р.а., навчально-

методичний посібник «Формування етнокультурної компетентності у процесі вивчення

громадянської лірики». У 2007 році підготувала переможця Всеукраїнської учнівської олімпіади із

зарубіжної літератури. Успішно започаткувала та провела звітну наукову конференцію

студентів Івано-Франківського коледжу у 2015 та 2016 рр. Займається науково-дослідницькою

роботою. Має ряд публікації та статей науково-методичного спрямування. Бере активну участь

у науково-практичних та науково-методичних конференціях, засіданні педагогічної, методичної,

адміністративної рад. Прослухала курс лекцій з психології за програмою «Character International,

Inc», отримала сертифікат тренера. За час роботи на посаді викладача відзначена низкою

грамот та подяк.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що користується

великою повагою в педагогічному та студентському колективах.

Рекомендовано порушити клопотання перед атестаційною комісією при департаменті

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА про відповідність раніше

присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного

звання «викладач-методист».



Селепій Оксана Дмитрівна, 1967 року народження, викладач

навчальних дисциплін «Методика ознайомлення дітей з природою»,

«Методика формування елементарних математичних уявлень» Івано-

Франківського коледжу. Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання

“старший вихователь”.

Педагогічний стаж роботи – 31 років.

Курси підвищення кваліфікації викладачів при Центральному

інституті післядипломної педагогічної освіти НАПНУ, свідоцтво СП

35830447/0301-17, реєстраційний №300/17ц від 10.02.2017 року.

У міжатестаційний період розробила методичні рекомендації до усіх видів практики

спеціальності «Дошкільна освіта», КМЗ з навчальних дисциплін, які викладає. Педагогічний

досвід та методичні матеріали навчальної дисципліни «Педагогічні технології в ДНЗ» є

апробованими у Івано-Франківському ОІППО. До 2016 року була членом творчої групи

вихователів-методистів області. Голова циклової комісії професійної та практичної підготовки

спеціальності «Дошкільна освіта». Завдяки плідній праці викладача студентка коледжу

Глушко Христина посіла ІІ місце у рейтингу учасників регіональної наукової конференції серед

студентів ВНЗ І-ІІ р.а.. У 2016 році був зреалізований довготривалий проект присвячений 160-

річчю від дня народження Софії Русової на тему «Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії

Русової у контексті сьогодення».

Відзначається загальною культурою, користується авторитетом і повагою у колективі та

серед педагогічної громадськості міста, студентів.

Рекомендовано порушити клопотання перед атестаційною комісією при департаменті

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА про відповідність раніше

присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного

звання «викладач-методист».



Блищук Дмитро Васильович, 1964 року народження,

викладач навчальних дисциплін «Організація та технологія

туристичного обслуговування», «Економічна теорія», «Економіка

підприємств», «Ціноутворення» , «Бухгалтерський облік» Івано-

Франківського коледжу. Спеціаліст другої категорії.

Педагогічний стаж роботи – 10 років 9 місяців.

Курси підвищення кваліфікації при Міжгалузевому

інституті підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

свідоцтво 12СПВ 153806 реєстраційний №430 від 28 жовтня 2016

року .

У міжатестаційний період розробив комплекси методичного забезпечення, методичні

рекомендації до навчальних дисциплін, які викладає. Викладач провів ряд відкритих занять з

навчальних дисциплін «Організація та технологія туристичного обслуговування»,

«Бухгалтерський облік». Упорядкував лекції з навчальних дисциплін «Економіка підприємств»,

«Бухгалтерський облік». Дмитро Васильович володіє сучасними формами і методами навчально-

виховного процесу, забезпечує належний методичний рівень викладання дисциплін, завдяки чому

досягає вагомих результатів у розв’язанні поставлених завдань. Багато уваги приділяє

індивідуальній, самостійній та науково-пошуковій роботі студентів.

Під його керівництвом студенти коледжу беруть участь у туристичних походах,

працюють над розробкою творчих проектів (туристичних маршрутів), які носять виховний,

пізнавальний та краєзнавчий характер. Викладач бере активну участь у роботі циклової комісії

профілюючих дисциплін.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що користується

повагою в педагогічному та студентському колективах.

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст першої категорії”.



Кречуняк Василь Васильович, 1977 року народження,

методист Верховинського відділення Івано-Франківського коледжу.

Як методист – не атестувався, як викладач –”спеціаліст першої

категорії”.

Педагогічний стаж роботи – 11 років 2 місяці.

Курси підвищення кваліфікації при Міжгалузевому

інституті підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Свідоцтво 12СПВ 153833 реєстраційний №430 від 07.11.2016 року.

У міжатестаційний період розробив КМЗ, методичні рекомендації до навчальних

дисциплін, які викладає. Провів студентську науково-практичну конференцію на тему

«Перспективи розвитку туризму на Прикарпатті». Організував роботу круглого столу на тему

«Роль професіоналізму викладача у формуванні мотивації навчальної діяльності студента та

його особистості». Систематично організовує педагогічні читання для викладачів

Верховинського відділення. Видав методичну розробку «Методичні рекомендації для підготовки

до семінарських занять та написання рефератів з навчальної дисципліни «Історія України».

Під його керівництвом студенти беруть участь у наукових конференціях, працюють над

творчими проектами тощо. Його роботу зі студентами та громадськістю відзначено

грамотами Верховинської РДА та Верховинської районної ради. Є головою циклової комісії

профілюючих дисциплін. Надає необхідну методичну допомогу членам циклової комісії та

активно мотивує викладачів до участі у роботі методичних тижнів. Надає методичні

рекомендації викладачам щодо проведення практичних занять та самостійної роботи

студентів.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що користується

великою повагою в педагогічному та студентському колективах.

Претендує на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст

першої категорії”.



Горецька Ольга Петрівна, 1963 року народження, викладач

навчальних дисциплін «Українська мова», «Українська література»

Івано-Франківського коледжу. Спеціаліст.

Педагогічний стаж роботи – 14 років.

Педагогічне стажування при Тернопільському національному

педагогічному університеті. Посвідчення № 416-33/03 від 30.03.2015 року.

У міжатестаційний період викладач розробила методичні матеріали з української мови

для студентів І курсу, постійно працює над розробками практичних занять, завдань для

самостійної роботи та тематичного, поточного, тестового контролів. Провела ряд відкрих

практичних занять, зокрема, заняття-конкурс «Стилістика фразеологічних одиниць.

Основні типи фразеологізмів; відкритий виховний захід до Дня української писемності та

мови «Лінгвістична вікторина «Подорож океаном рідної мови»» та ін.. Є автором багатьох

наукових праць, навчально-методичних посібників. Працює над захистом кандидатської

дисертації «Проблеми виховання у літературній спадщині жінок-педагогів західного регіону

України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття)». Має належну теоретичну

підготовку, володіє сучасною методикою проведення навчальних занять з дисциплін, які

викладає. Уміло використовує можливості програм, власний досвід. Володіє інноваційними

освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у

професійному середовищі, застосовує нестандартні форми проведення навчальних занять.

Підготувала переможця ІІ етапу VІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської

та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році – студентку

групи ПР-12 Пінах Соломію.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики .

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.



Зіняк Тетяна Романівна, 1987 року народження, викладач

навчальної дисципліни «Географія» Івано-Франківського коледжу.

Спеціаліст.

Педагогічний стаж роботи – 6 років 6 місяців.

Курси підвищення кваліфікації викладачів географії при Івано-

Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво №638 від 06 лютого 2015 року.

У міжатестаційний період викладач розробила «Методичні рекомендації для самостійної

роботи студентів з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія», НМК, в тому

числі – робочу програму та ККР, завдання для ДПА з географії.

У своїй роботі використовує різні форми та методи роботи (дидактичні ігри, роботу в

парах, мозковий штурм, метод проектів, конференції тощо), поєднує елементи різних новітніх

технологій. На заняттях забезпечує оптимальний психо – фізіологічний мікроклімат.

Більшість занять оснащені наочністю, викладач активно використовує ІКТ (відео, комп’ютер).

Систематично підвищує свій фаховий рівень, активно займається самоосвітою, належну

увагу приділяє вивченню та впровадженню педагогічного досвіду викладачів коледжу. Викладач

працює над удосконаленням методичного рівня проведення занять.

Виховує в студентів бережливе ставлення до природи, рідного краю, звичаїв свого народу.

Формує у них позитивні риси характеру: справедливість, чесність, цілеспрямованість, за що

користується повагою у студентському та педагогічному колективах.

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».



Павелко Роксолана Олегівна, 1990 року народження, викладач

навчальних дисциплін «Основи ритміки і хореографії з методикою»,

«Історико-побутовий танець» Івано-Франківського коледжу. Спеціаліст.

Педагогічний стаж роботи – 2 роки 6 місяців.

Курси підвищення кваліфікації викладачів хореографії при

Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної

освіти з 27.03.2017 року до 07.04.2017 року.

У міжатетаційний період розробила НМК з навчальних дисциплін, які викладає,

методичні рекомендації щодо проходження практики студентів коледжу зі спеціалізації

«Хореографія». Завершує розробки методичних рекомендацій до навчальних дисциплін:

«Основи ритміки і хореографії з методикою», «Історико-побутовий танець», «Мистецтво

балетмейстера», «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика сучасного

танцю. Під керівництвом викладача студентів коледжу нагороджено дипломом «Глядацькі

симпатії» за участь у міському фестивалі «Я маю право». Викладач практикує проведення

відкритих залікових занять з хореографії. Раціонально використовує час заняття, враховує

індивідуальні особливості та фізичні можливості студентів. Чітко забезпечує умови для

засвоєння навчальних програм. Педагогічна культура, естетична освіченість викладача

сприяє розвитку високорозвинутої, духовної особистості студента. Активно бере участь у

роботі обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи. Творча,

ініціативна, віддана своїй роботі.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що

користується повагою в педагогічному, студентському та батьківському колективах.

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.



Суковата Діна Ігорівна, 1988 року народження, викладач

навчальних дисциплін “Англійська мова”, “Англійська мова за

професійним спрямуванням” Івано-Франківського коледжу. Спеціаліст.

Педагогічний стаж роботи – 2 роки 6 місяців.

Курси підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови при

Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної

освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 0213637618016 від

29.01.2016 року.

У міжатестаційний період розробила НМК до навчальних дисциплін “Англійська мова”

та “Англійська мова за професійним спрямуванням”, програми та ККР, завдання для ДПА,

методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять. Значну увагу приділяє виховній

роботі зі студентами. Провела англомовнтй конкурс «Грінвич», ряд благодійних акцій. У 2016

році підготувала студентку коледжу до ІІ етапу обласної олімпіади з англійської мови, де

Скринник Анастасія здобула 5 місце серед 25 учасників. Допомагає створювати англомовні

версії індивідуальних сторінок викладачів. Метою фахової діяльності педагога є формування

стійкої мотивації до вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих

здібностей. Для її занять характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм

навчальної діяльності студентів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи,

активізує їхню розумову та пізнавальну діяльність. Надає пріоритет комунікативно

спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування.

Відзначається високою культурою, дотримується педагогічної етики, за що користується

великою повагою в педагогічному та студентському колективах.

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.



Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського

коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника”

Никорак Ярослав Ярославович – заступник директора коледжу

з навчально-методичної роботи

Нестеренко Світлана Василівна – заступник директора

коледжу з навчально-виховної роботи



Наконечна Іванна Миколаївна – завідувач юридичного

відділення

Сидорук Оксана Миколаївна – завідувач відділення дошкільної

освіти

Полякова Тетяна Вікторівна – завідувач педагогічного

відділення


