Сипливець Світлана Петрівна
викладач ІІ кваліфікаційної категорії
Педагогічне кредо: « Навчити людину бути щасливою — не можна, але виховати
її так, щоб вона була щасливою, можна» (Антон Макаренко).
«Я торкаюся до майбутнього. Я вчу» (Кріста Маколіфф).
Життєве кред: «Життя таке коротке. Поспішайте творити добро» (О.Довженко).
Коло науково-педагогічних інтересів: упровадження інноваційних педагогічних
технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання на заняттях з
української мови та літератури.
Професійні досягнення: активна наукова діяльність (більше 20-ти наукових
публікацій та виступів). Підготувала студентів коледжу до участі в обласному
конкурсі «Студентська весна» (ІІІ місце) – 2016 рік.
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