
КОМІСІЯ КОМП‘ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін створена для здійснення 

навчально-виховного процесу за спеціальністю 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Кожен рік в коледжі проводиться тиждень комісії комп’ютерних 

дисциплін, в програмі якого конференції з сучасних інформаційних 

технологій, відкриті заняття та олімпіади з фахових дисциплін, засідання 

круглого столу, зустрічі з  випускниками коледжу – студентами ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня акредитації, конкурси стіннівок, різноманітні КВЕСТи тощо. 

 

Методична проблема над якою працює комісія: «Єдність теорії та 

практики – запорука формування професійної компетентності» 

 
ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  КОМІСІЇ: 
– впровадження новітніх технологій навчання та сучасних форм 
організації навчального процесу; 
– розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності 
студентів через використання різноманітних форм і методів навчання; 
– робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та 
зацікавленості; 
– індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та 
психологічних особливостей студентів; 
– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 
Науково-методична робота включає: 

• відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків; 

• відкриті заняття та виховні заходи; 

• розробка методичних матеріалів; 

• олімпіади, конкурси, екскурсії; 

• тематичні конференції; 

• майстер-класи; 

• круглі столи; 

• конкурс фахової майстерності серед студентів коледжу; 

• педагогічні конкурси тощо. 
 

 
 
 
 
 
 



Інформація про науково-пошукові групи. 
 

Науково-пошукові групи: 
• «Світ сучасних ІТ» тема «Інформаційні технології в 

суспільстві» (керівник Галайко С.С.) 

• «Юні програмісти» (керівник Глобчак Ю.В.) 

• «ІТ-ідея»  тема: «Технології опрацювання мультимедійних 

даних» (керівник Скакун К.І.) 
 

Діяльність науково-пошукових груп передбачає: 

• розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів; 

• формування інтересу до обраної професії; 

• науково-дослідницька робота в рамках розширення та 

поглиблення знань з комп’ютерних наук; 

• знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної ІТ-

сфери тощо. 

 

 

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ: 

ГАЛАЙКО СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 

викладач другої категорії 

Викладач інформатики, математики 

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

Основний предмет: «Математика та інформатика». 

Педагогічний стаж: 11 років 

Методична проблема: Використання засобів інтерактивного навчання у 

формуванні професійної компетенції студентів засобами ІКТ 

 

ГЛОБЧАК ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 

викладач другої категорії 

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка  

Основний предмет: "Об'єктно-орієнтоване програмування'' 

Педагогічний стаж: 10 років 

Методична проблема: ''Розвиток критичного і логічного мислення студентів 

як засіб формування ключових компетентностей'' 

 

 



ІГНАТЮК ОРИСЯ ПЕТРІВНА 

Викладач економічних дисциплін 

Освіта: Приватний  вищий навчальний заклад «Європейський університет» 

Основний предмет: Економіка ПЗ,  Інформаційні системи та технології в 

галузі. 

Викладач другої категорії. 

Педагогічний стаж: 10 років. 

Методична проблема: «Вплив розвитку інформаційних технологій на 

формування професійної компетентності сучасних студентів» 

 

КІЧУЛА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

викладач першої категорії 

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка  

Основний предмет: Комп‘ютерні мережі 

Педагогічний стаж: 23 роки 

Методична проблема: Організація активної діяльності студентів з 

використанням міжпредметних зв’язків 

 

 

 

КУШИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

Освіта: Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського 

комсомолу (1985р), спеціаліст, інженер-електрик. 

 Житомирський державний технологічний університет (2005р.), 

спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем. 

 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Ів.Франка 

(2019р.), магістр, спеціальність середня освіта (Трудове навчання та 

технології, інформатика). Професійна кваліфікація вчитель з 

трудового навчання, технологій, креслення та інформатики. 

 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Ів.Франка 

(2019р.), магістр, спеціальність менеджмент. Професійна кваліфікація 

керівник підприємства, установи, організації (у сфері освіти і 

виробничого навчання). 

Дисципліни: «Архітектура комп’ютера та комп’ютерна схемотехніка», 

«Конструювання програмного забезпечення», «Аналіз вимог 

програмного забезпечення», «Технології», «Комп’ютерна графіка». 

Викладач вищої категорії. 

Педагогічний стаж: 19 років. 

Методична проблема: Впровадження та використання інноваційних 

технологій на заняттях комп’ютерних дисциплін. 



СКАКУН КАТЕРИНА ІВАНІВНА 

викладач першої категорії 

Освіта: Дрогобицький   державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 

викладач інформатики  

Педагогічний стаж:  років 

Методична проблема: Використання інтерактивних формі методів навчання 

на заняттях інформатики 

 

 

СЕНИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

викладач вищої категорії 

освіта: Національний університет «Львівська політехніка» 

Основний предмет: Офісне програмне забезпечення 

Педагогічний стаж: 29 років 

Методична проблема: Використання інноваційних технологій на заняттях 

спецдисциплін 

 

ТРОЦЬ ІЯ ВАЛЕРІЇВНА 

викладач вищої категорії, методист, голова циклової комісії 

освіта: Московський гірничий інститут, Дрогобицький  державний 

педагогічний університет імені Івана Франка 

Основний предмет: Бази даних, Інформаційні системи і технології, 

Теоретичні основи інформації, Методи та засоби захисту інформації 

 Педагогічний стаж: 23 роки 

Педагогічне кредо: Компетентність - це професійна самоосвіта. 

А.К.Маркова 

Методична проблема: Формування життєвих компетенцій, розвиток 

творчих здібностей студентів, створення умов для розвитку вміння 

самостійно здобувати знання. 


