
Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна 
кандидат педагогічних наук 

 

Дата народження 13.09.1978 р. 

тел.: (067) 5-81-92-81; (093) 44-222-11 

e-mail: yuliya.kolisnyk@gmail.com 

адреса проживання: м. Львів, вул. Коломийська 12/52 

 

Досвід роботи: 

 

2000-2003 рр. 

Вище професійно-технічне училище №57 

Викладач предметів «Історія» і «Право». 

2004-2009 рр.  

Львівський державний медичний коледж імені Андрея 

Крупинського  

Викладач предметів «Історія» і «Культурологія» 

2006-2009 рр.  

ТзОВ «Львівський державний медичний інститут» 

Викладач предмету «Історія» (погодинно). 

2012-2013 рр.  

ТзОВ «Львівський державний медичний інститут» 

Асистент кафедри гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін. Викладання дисциплін 

«Історія», «Економічна теорія». 

2013-2014 рр.  

Львівський державний університет фізичної культури 

Викладач дисциплін «Педагогіка» та «Психологія» 

2014-2016 

Львівський науково-практичний центр Інституту ПТО 

НАПН України  

Старший науковий співробітник  

відділу професійно-практичної підготовки 

2016-2017 

Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, відокремлений структурний 

підрозділ «Львівський навчально-науковий центр 

професійної освіти» 

Старший викладач кафедри освіти дорослих 

факультету перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

2017-2018 

Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, відокремлений структурний 

підрозділ «Львівський навчально-науковий центр 

професійної освіти» 

Старший викладач кафедри загальнотехнічних 

дисциплін і охорони праці 



2018-2019 

Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, відокремлений структурний 

підрозділ «Львівський навчально-науковий центр 

професійної освіти» 
 

Доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, 

креслення і комп’ютерної графіки 

Відокремлений структурний підрозділ Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

«Львівський навчально-науковий центр професійної 

освіти»  

 

Загальний педагогічний стаж – 24 роки. 

 

  

Освіта: 1995-2000 рр.  

Львівський державний університет імені Івана Франка 

Історичний факультет, спеціальність «Всесвітня історія», 

кваліфікація викладач історії. 

 

2004-2009 рр.  

Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

Економічний факультет, спеціальність «Економіка 

підприємства», кваліфікація спеціаліст з економіки 

підприємства. 

 

2009-2012 рр.  

аспірантка Львівського науково-практичного центру 

професійно-технічної освіти АПН України.  

Тема дисертації: «Формування професійно-етичної 

культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної 

підготовки в медичних коледжах». 

Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної 

освіти. 

Захист відбувся 19 грудня 2012 р. 

 

Наукова 

діяльність: 

Автор 93 наукових праць, в тому числі 2 монографій 2 

навчально-методичних посібників. 

 

Додаткова  

освіта: 

2017 р. – Стажування та участь у конференції на тему 

«Стратегія якості у промисловості та освіті» у Технічному 

університеті м. Варна, Болгарія 

 

Практичні Знання основних засад педагогічної роботи у вищій школі, 



навички: володіння сучасними методиками викладання, розробка 

навчально-методичних матеріалів, використання 

мультимедійних засобів та інноваційних методів навчання 

на заняттях. 

 

Особисті якості: Прагну постійно вдосконалювати свої особистісні якості 

та професійну майстерність, активно займаюсь 

самоосвітою. Комунікабельна, творча, відповідальна, 

наполеглива. 

 


