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Посада Доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки 

Освіта 

(назва закладу, який 

закінчив, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

 

Вища освіта 

1)У 1990 р. закінчила Київський державний університет імені 

Тараса Шевченка філологічний факультет; спеціальність − 

українська мова лі література; кваліфікація - «Філолог. Викладач 

української мови та літератури». 

 

2) У 2007 р. з відзнакою закінчила Центр магістерської підготовки 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» за  спеціальністю «Економіка підприємства»; 

кваліфікація − «Магістр економіки підприємства». 

 

Хронологія 

професійного 

зростання  

 

 

- 1990- 2010 р. – ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»: 

- 1990-1993 р. – редактор навчально-методичного відділу 

університету; 

- 1993-2001 р. – завідувач лабораторії навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу навчально-методичного 

відділу університету; 

- 2001 - 2010 р – начальник навчально-методичного відділу 

університету. 

- 2010 - 2011 р. – методист вищої категорії навчального відділу 

Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

- 2011 – 2016 – методист вищої категорії Навчально-методичного 

центру НПУ імені М.П. Драгоманова; за сумісництвом – викладач 

кафедри освітньої політики Факультету політології і права НПУ 

імені М.П. Драгоманова; 

- з вересня 2016 доцент кафедри теорії та методики професійної 

підготовки НПУ імені М.П.Драгоманова.  

 

Наукові здобутки 

(науковий ступінь, 

шифр і назва 

спеціальності, тема 

дисертації, рік 

захисту, вчене звання, 

рік присвоєння) 

Науковий ступінь:  

кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і 

методика професійної освіти .   

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціальної 

компетентності майбутніх викладачів гуманітарних 

спеціальностей в умовах магістратури», захищена у 2015 р.  

Наукова діяльність 

(публікації за 

напрямом, участь у 

конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою роботою) 

Автор близько 40 публікацій. 

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС Google Scholar  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-

5e8JecAAAAJ&cstart=0&pagesize=20  

Участь в роботі більше 40 науково-методичних та науково-

практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та 

загально університетського рівня. 

Робота над розвитком питань удосконалення якості організації 

професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів. 



 

Винахідництво та 

раціоналізаторство 

––––––––––– 

Підвищення 

кваліфікації 

(назва організації, де 

відбулось підвищення 

кваліфікації, кафедра 

(лабораторія), рік 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Підвищення кваліфікації 

- Московський університет імені С.Ю.Вітте, підвищення 

кваліфікації за темою: «Освіта в зарубіжних країнах: рівні, 

форми, документи про освіту» 28-29.05.2013р.; 

 - НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут перепідготовки та 

підвищення кваліфікації за програмою «Освітні вимірювання» з 

24.11.2014р. до 05.12.2014р 

- 2015 р. − захист дисертаційного дослідження. 

Навчальні 

дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

015 Професійна освіта(за спеціалізаціями):  

- «Методика професійного навчання: дидактичне проектування»;  

- «Економіка»; 

- «Бухгалтерський облік»; 

- «Методика професійного навчання: основні технології 

навчання»; 

- «Теоретико-правові основи освіти»; 

-  «Теорія і методика виховної роботи» 

Додаткова 

інформація 

Виконує громадське доручення по кафедрі теорії та методики 

професійної підготовки щодо проведення профорієнтаційної 

роботи  

Бере участь у розробці нормативно-методичної документації 

НПУ імені М. П. Драгоманова, що регламентує організацію 

освітнього процесу, а також − матеріалів до галузевих стандартів 

спеціальностей 015 Професійна освіта Документознавство та 

015 Професійна освіта. Економіка. 

Нагороджена Срібною медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 

1841-1895 рр.» (за особливі досягнення на освітянській ниві) у 

2015 р. 

Контакти e-mail:         o.o.subina@npu.edu.ua  

служб.тел.: (044) 486-47-90  

роб. тел. : (044) 407-31-99 


