
ФІЛОНЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

викладач вищої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до 

материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою 

душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії». 

Життєве кредо: «Треба збирати каміння, яке в вас кидають. Це підстава 

майбутнього п'єдесталу». 

Коло науково – педагогічних інтересів: використання кейс-методу та інших 

інтерактивних технологій навчання на заняттях з комерційної діяльності, 

підприємницької діяльності та біржової діяльності. 

Має практичний досвід роботи на підприємствах торгівлі, фахову теоретичну 

та практичну підготовку. 

Працює в коледжі з 2003 року, викладає дисципліни «Комерційна діяльність», 

«Підприємницька діяльність», «Біржова діяльність», «Організація закупівлі та 

продажу», «Вступ до фаху». 

ОСВІТА: 

1982 – 1983 р - Чернігівське професійно - технічне училище обласного 

управління торгівлі  

1985 – 1987 р - Чернігівський технікум радянської торгівлі  

1990 – 1996 р  - Київський державний торговельно–економічний університет  

АТЕСТАЦІЯ  



2009 р -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 

2014 р -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» 

2019 р -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

2009 рік – Полтавський університет споживчої кооперації України 

 

2014 рік – Чернігівський державний технологічний університет 

2018 рік – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 



 

УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ, СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ: 

Участь у  навчально-методичному заході «Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі закладів фахової передвищої 

освіти», організований Радою директорів закладів вищої освіти 1-2 рівня 

акредитації Чернігівської області. 

 

Участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особистості роботи з дорослими 

студентами в коледжах, технікумах» (організатор -  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 



ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ) та інші. 

 

Участь у  семінарі методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних та 

спеціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за напрямком за напрямком 

«Впровадження ІС та технології захисту інформації». 

 

Участь у конференції «Перехід до електронного журналу і щоденника. 

Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання». 



 

Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників « Проектування відкритих он-лайн курсів та створення відеолекцій» 

при НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.  

 

Регулярно проводить відкриті заняття з використання інтерактивних 

методів навчання, є  автором методичних розробок: 



- Методична розробка лекційного заняття на тему «Механізм створення 

власної справи».  

- Методична розробка лекційного заняття на тему «Підприємство в ринкових 

умовах».  

- Методична розробка лекційного заняття на тему «Організація 

підприємницької діяльності» 

- Методична розробка лекційного заняття на тему «Суб’єкти комерційної 

діяльності» 

- «Використання сучасних методів контролю для оцінювання рівня 

навчальних досягнень студентів коледжу при вивченні дисципліни «Комерційна 

діяльність».   

Нагороди: 

Грамота директора коледжу ЧНТУ за високий професіоналізм, особистий 

внесок у становлення і розвиток навчально – виховного процесу, працьовитість і 

відданість обраній справі. (2016 р) 


