
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».  

Виконувала обов’язки голови  циклової комісії фінансово-економічних 

дисциплін. 

Закінчила у 1994 році Чернігівський педагогічний інститут 

ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Математика, 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. 



В 2016 році успішно прослухала курс навчання: Користувач 

програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія» 

отримала сертифікат з правом викладання. 

Брала участь у ІХ, Х Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Нові інформаційні технології в освіті» (м. Київ, ТОВ «СКАЙЛАЙН 

СОФТВКР») (11.02.2016р., 15.02.2017р.) 

Брала участь у міжвузівській науково-практичній конференції 

«Розвиток сучасного менеджменту в Україні: перспективи і напрями» КТКТ 

ЧНТУ. Тема роботи «Розвиток електронного урядування в Україні» (5 грудня 

2018 р.).  

Учасник навчально-методичного заходу. Тема «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі закладів 

фахової передвищої освіти» КТКТ ЧНТУ (07.11.2019р). 

Брала участь у міжвузівській науково-практичній конференції 

«Соціально - трудові відносини в Україні: особливості становлення і 

перспективи розвітку» КТКТ ЧНТУ. Тема роботи «Платформи для 

дропшиппінгу». (05.12.2019 р.). 

Участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Нові інформаційні технології управління бізнесом». м. Київ, САБ. 

(14.02.2019р., 12.02.2020р.) 

Пройшла глобальне тестування на національній онлайн - платформі з 

цифрової грамотності. (31.03.2020р.) 

Брала участь у конференції «Перехід до електронного журналу і 

щоденника. Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання». 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти, ІМЗО. (15.05.2020р.) 

Брала участь у online-конференції «Анатомія змін. Як побудувати 

ефективні комунікації в команді». Бітрікс24 (20.11.2020р.) 

Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Методи управління в умовах трансформації суспільних відносин». ВСП 

«Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного 

університету «Чернігівська політехніка»: м. Чернігів. (20.11.2020р.) 

Учасник обласних методичних об’єднань викладачів інформатики та 

програмування ВНЗ I-II рівнів акредитації Чернігівської області (щорічно). 

Учасник обласних методичних об’єднань викладачів спеціальних 

дисциплін 2016-2018р. 

Учасник обласних методичних об’єднань викладачів обліково-

економічних дисциплін ВНЗ I-II рівнів акредитації Чернігівської області з 

2019р. 



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”. 

Робота з обдарованою молоддю: 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Х 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. (Гирич Тетяна, група КД – 33, 2017р.). 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі ХІ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. (Островецька Юлія, група ЕП – 4, 2018р.). 

Підготовка студента до участі у науково-практичній конференції 

«Соціально-трудові відносини в Україні: особливості становлення і 

перспективи розвитку» КТКТ ЧНТУ. Макарчук Кирило, ЕП-6, тема доповіді 

«Мережева організація соціально-економічних відносин» (05.12.2019р.). 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі ХІІІ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. (Макарчук Кирило, група ЕП – 6, 2020р.). 

Підвищення кваліфікації: 

Стажування на кафедрі інформаційних та комп’ютерних систем 

Навчально-наукового інституту технологій Чернігівського національного 

технологічного університету з 03 червня 2019 року до 18 червня 2019 року. 

Участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з 

дорослими студентами в коледжах, технікумах» з 11.11.2019р. по 

16.11.2019р. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЦІПО. 

Пройшла навчання з 07 по 11 вересня 2020 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу «Проєктування 

відкритих онлайнкурсів та створення відеолекцій». НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти. 

Методрозробки: «Методичні матеріали з використання MS Excel для 

розв’язування задач економічного характеру», «Автоматизація створення 

однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і 

Excel», «Е-урядування та основи інформаційної безпеки», «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій – потужний стимул у навчанні». 



Щорічне розроблення пакетів завдань для ІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ЗВО І-ІІ 

р.а. Чернігівської області 

Є керівником гуртка „USER”. Ведеться дослідницька робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


