БІЛООКА Тетяна Петрівна
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист
Педагогічне кредо:
«Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й
майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш»
Життєве кредо:
«Праця, оптимізм, самовдосконалення - запорука життєвого успіху».
«Бути людиною. І в тяжкі хвилини, і в години щастя не забувати про
свою людську сутність».
Коло науково-педагогічних інтересів: застосування активних форм
навчання

та

інформаційних

технологій

при

реалізації

практичної

спрямованості навчання, підготовка майбутніх фахівців до життя в
інформаційному суспільстві, формування у них основ інформаційної
культури, достатніх для впевненого та ефективного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Професійні досягнення:
Працює в коледжі з 1994 року, викладає дисципліни «Інформатика і
комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології».
Є головою циклової комісії обліково-економічних дисциплін.
Закінчила

у

ім. Т.Г. Шевченка

1994
за

році

Чернігівський

спеціальністю

педагогічний

«Математика,

інститут

інформатика

та

обчислювальна техніка» і отримала кваліфікацію «спеціаліст вчитель
математики, інформатики та обчислювальної техніки». У 2007 році закінчила
Центральний

інститут

післядипломної

педагогічної

освіти

Академії

педагогічних наук України за спеціальністю «Управління навчальним
закладом» і отримала кваліфікацію «магістр керівник навчального закладу».
У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і
управління за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію «спеціаліст з
фінансів».

Має досвід викладання для слухачів Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій:
для військових в рамках перепідготовки військовослужбовців по
програмі "НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців";
для державних службовців, посадових осіб в рамках навчання за
професійною

програмою,

програмами

тематичних

короткотермінових

семінарів.
В 2009 році була учасником семінару тренінгу на тему: „Використання
інтерактивних методів у навчальному процесі”, який був проведений в
Чернігівському

центрі

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.
Розробила навчально-методичний посібник. Комп’ютерна графіка та
дизайн.
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1:

Загальна

комп’ютерна

підготовка.

/Черніг.
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перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,
органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Білоока Т.П. –
Чернігів: ЦППК, 2009. – с.44.
Брала участь у засіданнях навчально-методичної ради Чернігівського
центру перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій.
Приймала

участь

у

другій

міжнародній

науково-практичній

конференції «Теоретичні і методичні проблеми підготовки педагога
професійної школи до використання інноваційних інформаційних технологій
навчання» в Київському професійно-педагогічному коледжі спільно з
Інститутом педагогіки і психології професійної освіти (нині Інститутом
педагогічної освіти і освіти дорослих) НАПН України з проблем підготовки
педагога професійної школи.

Приймає постійну участь у Всеукраїнській щорічній конференції в
рамках програми «Корпорація «Парус» - для навчальних закладів України»
та у Всеукраїнській щорічній науково-практичній конференції «Нові
інформаційні технології в освіті» (Технології «1С: Підприємства» у
підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів).
В 2016 році успішно прослухала курс навчання: Користувач
програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія»
отримала сертифікат з правом викладання.
Бере активну участь у обласному методичному об’єднанні викладачів
інформатики та програмування ВНЗ I-II рівнів акредитації Чернігівської
області та у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів
загально технічних та спеціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а.
Декілька

років

є членом оргкомітету з

проведення

ІІ

етапі

Всеукраїнської олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області.
Постійна участь у підготовці та проведені щорічних олімпіади з
інформатики та комп’ютерної техніки та міжпредметної олімпіади в коледжі
з

предметів

„Бухгалтерський

облік”,

„Економіка

підприємства”,

„Інформаційні системи і технології”.
Підготувала студентів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіаді з
інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації Чернігівської області, які здобули призові місця:
2010 рік – І місце Трифонов Єгор;
2013 рік – ІІІ місце Шевченко Катерина.
Підготувала

студента

до

участі

в

міжнародному

чемпіонаті

комп’ютерних талантів «Золотий байт», регіональний фінал 2015 рік – І
місце у номінації «Web - disign» - Зубок Валентин.
Метод розробки: „Використання макросів для автоматизації обчислень
в Microsoft Excel”, „Робота з Web – браузером Opera. Пошук інформації в
Internet”, „Професійна спрямованість курсу Комп’ютеризація комерційної

діяльності”, „Методичні вказівки до вивчення основ мови гіпертекстової
розмітки HTML”, „Методичні матеріали з використання MS EXCEL для
розв’язування задач економічного характеру”.
Приймає участь у роботі школи молодого викладача. Є наставником
для викладача - початківця Змійок Г. В.
Є керівником гуртка „USER”. Ведеться дослідницька робота.
Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації.

