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викладач вищої категорії 

 
Освіта: 

Дніпродзержинський державний технічний університет, 

2005 р., "Теплоенергетика", інженер-теплоенергетик; 

Державний вищий навчальний заклад "Український 

державний хіміко-технологічний університет", 2017 р., 

"Автоматизоване управління технологічними 

процесами", магістр 

Педагогічний стаж:  19 років 

Наукові інтереси: Організація виробничого процесу: 

значення автоматизації 

Email:  puhalska18@gmail.com 

 

Публікації, друковані праці 

1.  «Розробка та удосконалення систем регулювання енерготехнологічних об’єктів з 

великим часом запізнювання», збірник доповідей XLIX Міжнародної науково – 

практичної конференції, 2016 р. 

2. «Дослідження методик вибору налаштувань регулятора з метою удосконалення 

систем регулювання об’єктів з великим часом запізнювання», збірник доповідей XXXI 

міжнародної наукової конференції, 2018 р. 

3. «Використання веб-квест технології при викладанні технічних дисциплін», стаття у 

збірнику регіональних Патонівських читаннях, 2018 р. 

4. «Складання таблиць з’єднань та підключення» з курсу «Монтаж та налагодження 

технічних засобів автоматизованих систем», матеріал в каталозі «Відкритий урок: 

розробки, технології досвід» - матеріал визначений на сайті як «Вибір редакції» й 

заслуговує на розповсюдження як перспективний педагогічний досвід, 2019 р. 

5. «Сучасні тенденції при викладанні технічних дисциплін», матеріал в каталозі 

«Відкритий урок: розробки, технології досвід»: 2020 рік  - матеріал визначений на 

сайті як «Вибір редакції» й заслуговує на розповсюдження як перспективний 

педагогічний досвід,  

6. «Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів», матеріал в 

каталозі «Відкритий урок: розробки, технології досвід»: 2021 рік 



          
 

Неформальна освіта 

курси через платформу масових відкритих онлайн – курсів Prometheus:  жовтень 

2018 «Критичне мислення для освітян», лютий 2019 «Освітні інструменти критичного 

мислення», вересень 2019 «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для 

опанування складних предметів», :  квітень 2020 р «Коронавірусна інфекція: факти проти 

паніки», травень 2020 р «5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії»;  

        

 

курси через онлайн – освіти EdEra  березень 2020 р - «З учнями про освіту та кар’єру»; 

травень 2021р "#blend_IT: опануємо змішане навчання",  червень 2021 р "Академічна 

доброчесність" 

         

курси та вебінари від ТОВ «Академія цифрового розвитку» - березень 2020 р 

«Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу», червень 2020 р 

«Використання GOOGLE MEET в освітній діяльності», листопад 2020 р «Ефективне 

рішення GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної взаємодії», січень 2021 р «Цифрові 

інструмети GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час дистанційного навчання»; жовтень 2021 р "Цифрові 

інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти" 



 

 

конференції, вебінари, марафони на веб-сайті ТОВ «Всеосвіта» - березень 2020 р 

«Використання Google Classroom  для організації високотехнологічного навчання», 

«Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину»,  квітень 

2020 р «Створення та ведення блогу на платформі  «ВСЕОСВІТА»», травень 2020 р 

«Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості 

платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання», «Онлайн – тести як інструмент для 

перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої 

тести надсучасними», серпень 2020 р «Траєкторія розвитку сучасного педагога», січень 

2021 «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою 

інноваційних тестів»; березень 2021 р "Толерантна освіта - запорука здорового 

суспільства", листопад 2021 р "Конструктор тестів, схвалений грифом МОН. Надійний 

інструмент для перевірки знань" 

       



       

 

ГО «За якісну освіту» березень 2020 р семінар на тему «Створення дистанційного 

навчального середовища під час карантину. Проведення групових онлайн уроків та 

лекцій»,  

 

Фонд Об’єднання: квітень 2020 р вебінари на тему «Креативні практики: магія та 

механіка творчого процесу», «Теорія поколінь. Як достукатися до сучасної молоді», 

«Соціальні інноваціїї – пошук рішень для комплексних викликів», «Інструменти для 

вирішення конфліктів: важливі навичкі для освітян», «Медіаграмотність та інструменти 

перевірки інформації: текст, фото, відео»;  

              



        

ВГ «Основа» березень 2020 р вебінар на тему «Емоційний ресурс та психологічне 

здоров’я педагога: засоби збереження та відновлення»;  

 

платформа «EDUHUB» березень 2020 р курс «Мистецтво викладання»;  Національна 

онлайн – платформа  

 

«Дія. Цифрова освіта» березень 2020 р «Онлайн – сервіси для вчителів», «Цифрові 

навички для вчителів»;  

   

Онлайн – академія KROHNE травень 2020 р курс електронного навчання «Витратоміри 

змінної площі – Ротаметри»;  



 

платформа «Вище»  січень 2021 р онлайн – курс «Ефективні презентації» 

 

Coaching UP - International University of Coaching Development - травень 2021, онлайн 

лекція "Международный коучинг. Основы стандартов и потенциал профессии" 

 

 
 

Участь у конкурсах, конференціях 

листопад 2016р   XLIX Міжнародна науково – практична конференція «Соціально – 

економічний розвиток в умовах глобалізації»,  

листопад 2017 р Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в 

сучасному світі»,  

листопад 2018 Регіональні Патонівськи читання (до 100-річчя Б.Є.Патона),  

листопад 2019 обласний семінар-практикум для викладачів спеціальних 

електротехнічних дисциплін «Науково-методичне забезпечення освітнього процесу зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»» 

 


