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УДОВИК  

Світлана Іванівна 

 

  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Викладачка кафедри ТНОПтаД Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

 

WORKING SKILLS  

(РОБОЧІ НАВИЧКИ, УМІННЯ) 

 

Soft skills – постановка цілей, комунікація, 

прийняття виважених рішень, планування, управління 

конфліктами, критичне мислення, уміння роботи в 

команді, прагнення вчитися. 

Hard skills – прагнення підвищувати власний 

професійний рівень, ініціативність, навички роботи з 

великими обсягами інформації та статистичними 

даними, ведення діловодства. 

Цифрові – робота з операційними системами 

(Windows, MacOS тощо), програмами (текстові 

редактори, електронні таблиці, графічні пакети). Робота 

з навчальними програмами, базами даних, Е-

посібниками, енциклопедіями, словниками тощо.  

  

 
   
 

E-mail: 
svetlana2020@gmail.com 

 

Фейсбук: 

 
 

Адреса: 
М.Біла Церква, вул. 

Леваневського 
 
 

Телефон 
 
 

 
 

ДОСВІД РОБОТИ 

Стаж безпосередньої педагогічної роботи 

становить 2 роки, викладачем на кафедрі ТНОПтаД 

БІНПО. 

 

 

mailto:svetlana2020@gmail.com
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ОСВІТА 

1980-1985рр. – навчання у Українській ордена 

Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській 

академіЇ, за спеціальністю: економіка і організація 

сільського господарства, 

Здобула кваліфікацію: економіст-організатор 

(диплом МВ №979613, 30.04. 1985 р.); м.Київ 

2016-2018рр. – навчання у Білоцерківському 

інститут неперервної професійної освіти, кваліфікація: 

ступінь вищої освіти магістр менеджменту 

підприємства, установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання) спеціальність «Менеджмент» 

освітня програма «Управління навчальним закладом», 

диплом  М18 № 063666 від 28.02.2018 р. 

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Авторка 5 статей у науково-методичних виданнях, 

матеріалах і тезах конференцій. 

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 

 

-відповідальність;  

-працелюбність; 

-наполегливість; 

-ініціативність. 

-творчий підхід до 

поставлнених завдань, 

-цілеспрямованість. 

 
 

МОВИ 

(РІВЕНЬ 

ВОЛОДІННЯ) 

 
✓  українська (вільно),  

✓ російська (вільно),  

✓ німецька (з  словником,  

достатньо для роботи з 

літературою). 
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ХОБІ  
 

• дизайн інтер’єру, 

• подорожі, 

• література. 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Підвищення кваліфікації за категорією 

«Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання університетів, академій та інститутів»  

Підвищення кваліфікації (стажування) за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» в 

ННЦ Інституту післядипломної освіти та курсової 

підготовки Черкаського національного університету ім. 

Богдана Хмельницького. 

 

 


