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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

МІШАГІНА 
ОЛЕНА ДМИТРІВНА

Дата народження: 16 вересня 1976 р.

e-mail: gimnazia2if@ukr.net  
Місце роботи: Ліцей імені Романа Шухевича
Посада: вчитель інформатики

ОСВІТА:
01.09.93 – 30.06.98 вища: Прикарпатський університет імені В.Стефаника;

спеціальність: Математика;
кваліфікація: Математик. Викладач;
диплом спеціаліста ВА № 10580787 від  30.06.1998

01.09.2007 – 22.09.2009 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
факультет післядипломної освіти
кваліфікація: Математик-програміст, викладач інформатики

КВАЛІФІКАЦІЙНА 
КАТЕГОРІЯ, ЗВАННЯ:  

Вчитель вищої категорії, вчитель методист

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1998-2002 Івано-Франкцівська ЗОШ №14
2002-2019 Івано-Франківська гімназія №2 Івано-Франківської міської ради
2019 Ліцей імені Романа Шухевича

МЕТОДИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Виступи
На засіданні творчої групи вчителів інформатики області із презентацією 
практичної рівневої роботи в програмі Power Point.

На секційних заняттях вчителів
інформатики міста
– «Використання комп’ютера в
навчанні молодших школярів»
– «Комп’ютер: навчання чи гра?»
– 2008 р. – «Підключення до мережі
Інтернет через мобільний зв’язок»
– 2011 р. – «Розвиток критичного
мислення на уроках інформатики»
–  2014 – «Використання хмарних
технологій»

Член творчої групи вчителів інформатики міста, член Лабораторії 
шкільних інформаційних технологій.

– 2017р – Член обласної творчої авторської майстерні по розробці 
посібника для 10-11 класів «Програмування на мові Java»

– 2018 р - Керівник обласної творчої авторської майстерні по розробці 
навчально-методичного посібника «Об’єктно-орієнтоване 
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програмування мовою Java з використанням можливостей JavaFX для 
створення графічного інтерфейсу програмного продукту»

Конкурс «Вчитель року»
ІІ місце на І етапі конкурсу «Вчитель року-2009» номінація інформатика. 
Урок на тему «Рух графічних зображень за допомогою циклів»
І місце на І етапі конкурсу «Вчитель року - 2013»

І місце на І етапі конкурсу «Вчитель року - 2013» номінація Інформатика. 
Урок на тему «Призначення, можливості і класифікація систем обробки 
текстів. Основи роботи з текстовим процесором»
ІІ місце на ІІ етапі конкурсу «Вчитель року – 2013» у номінації 

Інформатика. Урок на тему «Створення інформаційного бюлетеня та 

буклету»

Семінари
– 2006 рік – «Використання новітніх технологій як засіб спілкування учнів
та вчителя на уроках інформатики. Побудова діаграм і графіків засобами 
Excel»»
– 2007 рік – участь в підготовці та проведенню міського та обласного 
семінарів керівників шкіл  
– 2010 рік – «Роль пізнавальних здібностей учнів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій.  Анімаційні ефекти при створенні 
презентацій»
– 2011р – педагогічна практика «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі. Основи 
візуального програмування. Команди галуження та циклу» у 7-б класі, 
виховний захід «Квест»
– 2012р. –  педагогічна практика «Основи Інтернету». Урок у 2 класі 
«Будова комп’ютера», майстер-клас організація та проведення гри 
«Квест» 
–2013 р. – семінар вчителів математики організація та проведення 
семінару у вигляді квесту

Курси
Пройшла 

 курс навчання за програмою Intel» «Навчання для майбутнього»,  
 навчально-практичний тренінг «Проектно-орієнтовне навчання 

інформатики», 
 курс Microsoft з цифрових технологій
 курс навчання за програмою Intel» версія 10 «Навчання для 

майбутнього» травень 2012 р (тренер).
 курс навчання за програмою С.Іщерякова Програмування мовою 

Java.     

 Курс «Основи веб-розробки» за програмою BrainBasket

 Навчання англійської мови в рамках проекту «Спільна мова» 2018

Провела
 курси навчання за програмою Intel» «Навчання для майбутнього»,  

(12+4 курсанти) 
 курс Microsoft з цифрових технологій  (16 курсантів)
 курс навчання за програмою Intel» версія 10 (24 курсанти)
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ПУБЛІКАЦІЇ

Друк
збірник ОІППО (2008 р.) – конспект уроку «Софізми в математиці»
у інтернет журналі «Відкритий урок» (2011 р.) – конспекти уроків «Анімаційні ефекти 
при створенні презентацій», «Рух графічних зображень за допомогою циклів», «Квест. 
Позакласний захід»

Навчальна програма курсу за вибором “Програмування на Java” (автори Іщеряков
С.М., Двояк Г.П., Мішагіна О.Д.). Схвалено до використання - Інститут модернізації
змісту освіти лист №22.1/12-Г-18 від 23.01.2019

Посібник “Обєктно-орієнтоване програмування мовою Java” 10 клас (автори Двояк Г.,
Мішагіна О., Дерюга С., Рибак О., Борисевич Л., Чижик М., Новак І., Новосельський О.,
Поліщук А., Зітинюк С., Москалик В., Багрій Т., Матлюк І.,  Лужний Т.) Схвалено до
використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-182 від 27.03.2018

Посібник “Обєктно-орієнтоване програмування мовою Java” 11 клас (автори Двояк Г.,
Мішагіна О., Дерюга С., Рибак О., Борисевич Л., Чижик М., Новак І., Новосельський О.,
Поліщук А., Зітинюк С., Москалик В., Багрій Т., Матлюк І.,  Лужний Т.) Схвалено до
використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-182 від 27.03.2018

Посібник  “Об’єктно-орієнтоване  програмування  мовою  Java  з  викоритсанням
можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту”
(автори О. Мішагіна, О.Рибак, А.Поліщук, С.Дерюга, В.Свястин, Г.Двояк, Л.Борисевич,
М.Чижик, Р.Посацький, Ю.Кидик). Схвалено до використання - Інститут модернізації
змісту освіти лист №22.1/12-Г-327 від 06.06.2019

Навчальна  програма  модуля  “Розробка  Android-проектів”  (автор  Мішагіна  О.Д.).
Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-1178
від 17.12.2019

Робоча програма для педагогічних працівників  закладів середньої  та позашкільної
освіти  «Основи програмування  простих роботів»  (автори Мельничук  С.І.,  Мішагіна
О.Д.) Затверджена та рекомендована до використання ІФОІППО лист №01/876 від
11,11,2019

Робоча програма для учнів 8-10 класів закладів загальної середньої та позашкільної
освіти  «Основи програмування  простих роботів»  (автори Мельничук  С.І.,  Мішагіна
О.Д.) Затверджена та рекомендована до використання ІФОІППО лист №01/875 від
11,11,2019

ВІДЗНАКИ 
- Подяка міського голови Івано-Франківська за професіоналізм та 

багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві.(2017)

Грамоти
– за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з 

інформатики – Грамота Івано-Франківської 
облдержадміністрації (2006, 2007, 2008, 2012 р.р.); 

– за підготовку переможців у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
програмування – Грамота департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації (2017, 2018)
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- за високий рівень підготовки  призера обласного турніру юних 
програмістів на мові Scratch – Грамота департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації (2017) 

- за високий рівень підготовки  призера обласного турніру юних 
програмістів з інформаційних технологій –  Грамота 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації(2017)

- за підготовку  призера конкурсу у номінації «Android-додаток» – 
Грамота департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики Одеської області

– за якісну підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики –  Грамота департаменту освіти 
та науки Івано-Франківської міської ради (2016, 2017, 2018)

- за якісну підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій –  Грамота 
департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської
ради (2015, 2017, 2018)

- за якісну підготовку призера творчого конкурсу «Юний інформатик-
2015» – Подяка Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені В. 
Стефаника» (2015)

- за підготовку переможця Інтернет-олімпіади – Подяка природничо-
наукового ліцею №145Печерського району Києва (2017)

– за підготовку призерів обласного турніру юних програмістів – 
Грамота Івано-Франківської облдержадміністрації (2007 
р.); 

– за якісну підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з 
інформаційних технологій – Грамота управління освіти і 
науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради (2014 р.р.), 

– за добру підготовку призерів ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з 
інформатики – Грамота управління освіти і науки 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 
(2005, 2007, 2008, 2012, 2014 р.р.), 

– за зайняте ІІ місце у міському турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2009» – Грамота управління освіти і науки 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 
(2009)


