
Олена ГРЕЧАНЮК 
                                   Викладачка  медсестринства  в неврології, анатомії   

                                       людини, викладачка вищої  категорії 

                                      Освіта  -  вища 

                                      Стаж роботи  -  19 років 

             Атестується на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціалістка 

вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач» 

       Працює над методичною темою: 

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при 

викладанні медсестринства в неврології та анатомії  людини як запорука 

творчого зростання викладача й розвитку здібностей  здобувачів освіти» 

Педагогічне кредо: « Мало знати – потрібно й використовувати. 

                                     Мало бажати – потрібно й робити» (Й. Гете) 

 



Викладачка хімії та медичної хімії, спеціалістка вищої 

категорії, педагогічне звання «викладачка- методистка» 

Освіта- вища 

Стаж роботи - 33 роки 

Атестується на підтвердження кваліфікаційної 

категорії «спеціалістка вищої категорії» та 

педагогічного звання «викладачка- методистка» 

Працює над методичною темою 

Педагогічне кредо: 



       Катерина Гончар 

Викладачка німецької мови, німецької мови (за 

професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, 

основ психології та міжособового спілкування, основ 

загальної та медичної психології 

Освіта – вища 

Стаж роботи – 12 років 

Атестується на присвоєння кваліфікаційної 

категорії  «спеціалістка І категорії» 

Працює над методичною темою 

«Розвиток комунікативних компетентностей методами 

інтерактивного навчання на заняттях німецької мови» 

Педагогічне кредо:  

«Коли людина народжується із зернятком у руці, то їй тільки 

треба допомогти знайти те поле, де це зерно найкраще проросте».  



Людмила Цнота 

Працює над методичною темою «Інтерактивне навчання як 
засіб активізації мовленнєвої  компетентності на заняттях 

англійської мови» 

• Викладачка англійської мови, 
англійської мови (за професійним 
спрямуванням) 

• Освіта – вища 

• Стаж роботи – 27 років 

• Атестується на підтвердження 
кваліфікаційної категорії 
«спеціалістка вищої категорії», 
педагогічного звання 
«викладачка-методистка» 

 

 
Педагогічне кредо 

«Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися» 

(Сенека) 



ЛАРИСА ХУДИК 

 

 Викладачка біології та медичної біології 

  спеціалістка вищої категорії, педагогічне звання 
«викладачка- методистка» 

 Освіта- вища 

 Стаж роботи - 37 років 

 Атестується на підтвердження кваліфікаційної 
категорії «спеціалістка вищої категорії» та 
педагогічного звання «викладачка- методистка» 

 Працює над методичною темою 

       «Застосування проєктної технології як засобу 
формування життєвих компетентностей студентів 
на основі забезпечення творчості особистості на 
заняттях біології і медичної біології, в поза-
аудиторній роботі» 

Педагогічне кредо 
       Щоб когось чомусь навчити, потрібно любити те, 

чому навчаєш, і тих, кого навчаєш.                      
                                  


