
СМИРНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Розумом - направляй, а почуттям – урівноважуй»  

Життєве кредо: «Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати 

свою роботу»  

Коло науково – педагогічних інтересів: активний пошук нових форм і методів 

навчання, індивідуальний розвиток кожного студента. 

Професійні досягнення: Працює в коледжі з 1995 року, два роки за 

сумісництвом, а з 1997 року на постійній основі.  Викладає дисципліни: 

- Устаткування закладів ресторанного господарства;  

- Процеси та апарати харчових виробництв; 

- Основи охорони праці, Охорона праці в галузі; 

Постійно працює над вдосконаленням  методичного забезпечення дисциплін, які 

викладає. Викладання теоретичного матеріалу базується на особистому досвіді 

практичної роботи на посаді інженера з охорони праці  та техніки безпеки обласного 

управління громадського харчування Чернігівської області з 1981 до 1990 р. та 

провідного інженера проектного інституту з 1990 до 1995 р. 

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу підготовлено та 

проведено: 

 - щорічні конференції до Всесвітнього Дня охорони праці на теми: «Захищене та 

здорове покоління» (2018р.), «Безпечне та здорове майбутнє праці» (2019р.), 



  

«Зупинемо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя» 

(2020р.), «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу - інвестуймо зараз у стійкі 

системи БЗР» ( 2021р.); 

 - семінар-нараду зі студентами технологічного відділення за участю Головного 

державного інспектора відділу нагляду Держпраці по Чернігівській області 

Барзіловської Л.О. на тему : 

 «Охорона праці в закладах готельно-ресторанного господарства та торгівлі» - 

13.11.2018р. 

Щорічно відвідує Міжнародні експофоруми ресторанно-готельного бізнесу та 

клінінгу FORECH з діючими виставками сучасного устаткування для готелів та 

закладів ресторанного господарства . 

 

 

Приймала участь у проекті Україна-Норвегія, де викладала для слухачів курсів 

професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас за програмою 

«Підприємництво в сфері готельно-ресторанного бізнесу». 

Член апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Харчові технології» спеціалізації «Виробництво харчової продукції» серед 



  

студентів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, 

2019 р. м. Київ 

Виконує обов’язки завідувача технологічного відділення з січня 2006 року. 

Приймає участь у засіданнях ОМО завідувачів відділення з 2017 р., є учасником 

обласного методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін з 2018 р. 

Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі 

спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» Хіміко-

технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського 

державного університету -  2016 р. м. Шостка. 

Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі 

спеціальності 5.05170101  «Виробництво харчової продукції» Полтавського 

комерційного технікуму - 2017 р. м. Полтава. 

Член експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи освітньо – 

професійної програми Ресторанне обслуговування зі спеціальності 241 Готельно – 

ресторанна справа за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у 

Полтавському комерційному технікумі  - 2019 р. м. Полтава.  

Пройшла онлайн-курс «Академічна доброчесність» на онлайн-платформі 

«EDERA» (13.10.2019р.). 

Підвищення кваліфікації: 

Пройшла навчання з 05.02.2018р. по 07.09.2018р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за категорією «Викладачі коледжів, 

технікумів» спеціальні дисципліни (готельно-ресторанна справа, харчові технології) 

НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіту» ЦІППО. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівних кадрів закладів фахової передвищої освіти з 

10.02.2021р. по 13.02.2021р. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіту» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.  

Пройшла навчання з 07.09.2020р. по 11.09.2020р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу «Проєктування 

відкритих онлайнкурсів та створення відеолекцій» НМЦ вищої та фахової 



  

передвищої освіти. Регулярно проходить навчання та перевірку знань за програмою 

навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


