
 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Викладача Шиманської Таїсії Володимирівни, 

1947 року народження, освіта вища. 

 

Шиманська Т.В. має педагогічний стаж понад 39 років. Працює 

викладачем предметів «Механіка», «Основи технічної механіки», «Фізика» 

на першому та другому курсах. 

Заняття проводить професійно, на зразковому методичному рівні, 

використовує наочні прилади, технічні засоби навчання, комп’ютерну 

техніку, засоби активізації групи під час уроку. Має кваліфікацію 

«Спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «Викладач-методист», 

підтверджені у 2011 р. 

Шиманська Т.В. систематично підвищує кваліфікацію. Навчалась у 

системі підвищення кваліфікації викладачів та шляхом стажування на 

підприємствах та вищих навчальних закладах. У грудні 2015 р. прослухала 

професійно орієнтований інтегрований курс для вчителів фізики, астрономії 

в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, де одночасно підвищила кваліфікацію с сфері 

інформатизації навчального процесу (підвищення кваліфікації вчителів, що 

викладають технології). Набула прогресивного педагогічного досвіду, 

використовує його у роботі і поширює серед колег. Опанувала методику 

створення основних компонентів ЕНК (лекції, презентації, медіа, практичні 

вправи для закріплення та тести в Google Форм), які використовує для 

підвищення ефективності занять.  

Шиманська Т.В. виконує виховну та індивідуальну роботу зі 

студентами. Регулярно проводить додаткові заняття та консультації. Є 

беззмінним керівником команди студентів, що беруть участь у міських 

олімпіадах з «Фізики» серед коледжів міста Києва. У 2011 та 2015 роках 

команда коледжу стала переможцем олімпіади, у 2014 посіла призове місце. 

При лабораторії механіки працює гурток, де студенти поглиблено вивчають 

окремі розділи «Механіки», роблять доповіді та пишуть реферати, які беруть 

участь у конкурсах студентських робіт міста Києва і займають призові місця.  

Шиманська Т.В. постійно фахово самовдосконалюється, значну увагу 

приділяє методичній роботі, щорічно готує оригінальні методичні розробки, 

посібники та навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, які викладає. 

За період 2011 – 2016 рр. створено 13 робіт, які знаходять практичне 

застосування у навчальному процесі. 4 методичні розробки подавалися до 

участі у Конкурсах міського методичного об’єднання викладачів механіки і 

увійшли в число призерів. 2 розробки брали участь у Всеукраїнському 

конкурсі методичних розробок викладачів коледжів. 

Шиманська Т.В. щорічно проводить відкриті уроки у коледжі, відвідує 

відкриті заняття в інших учбових закладах міста. У лютому 2016 р. було 

проведено відкрите заняття з теми «Провідність напівпровідників». 

На уроках використовує інноваційні форми і методи навчання: елементи 

проблемного навчання, інформаційні повідомлення, презентації, робота в 
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парах на практичних, тестовий контроль знань, самоопитування, домашні 

контрольні роботи, елементи ділових ігор, супроводження пояснень 

матеріалу медіа та слайдами. Все забезпечує краще сприйняття матеріалу, 

підвищення успішності студентів. Обмінюється досвідом з викладачами 

коледжу та викладачами інших коледжів міста.  

За І семестр 2015-2016 н.р. успішність з «Фізики» складає: група 181 - 

100%, якісна - 73%, середній бал 6,55; група 251 – успішність 93%, якісна - 

30%, середній бал 3,4.  

Шиманська Т.В. активно працює у міському методичному об’єднанні 

викладачів «Механіки», має подяки за цю роботу, виступає з доповідями по 

обміну педагогічним досвідом на засіданнях. 

Шиманська Т.В. за високу майстерність нагороджена знаком «Відмінник 

освіти України», почесними грамотами. 

Шиманська Т.В. має бездоганну ділову репутацію і авторитет серед 

колег та студентів, відрізняється почуттям відповідальності за доручену 

справу. Принципова, наполеглива, сумлінна, справедлива. До 2014 р. була 

головою ПЦК загальнотехнічних дисциплін. Доган не має. 

 

Шиманська Т.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та підтвердження педагогічного звання «викладач-методист». 
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