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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

МАЛИК 
ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Дата народження: 3 липня 1960 р.
Телефон: 066 205 33 82
e-mail: gmalyk@ukr.net  
Місце роботи: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  
Посада: доцент кафедри філології та перекладу  Івано-Франківського національного технічного

університету нафти і газу
ОСВІТА:

09.01.77 – 06.30.83 вища: Київський ордена Леніна державний університет ім.. Т.Г.Шевченка;
спеціальність: романо-германські мови та література;
кваліфікація:  філолог,  викладач  англійської  та  французької  мови,  перекладач
англійської мови;
диплом з відзнакою (спеціаліста) ИВ-1 № 212980 від  28.06.1983

08.17.96 – 06.17.97 студентка-докторантка Університету ім. Джорджа Вашингтона,  Вашингтон, США;
учасниця науково-дослідної програми Junior Faculty Development Program, стипендіат
Інформаційного агенства США;
навчальні дисципліни: управління в сфері вищої освіти, розробка навчальних програм,
викладання ділової англійської мови, лінгвістика, комунікація; 
сертифікат про закінчення програми для молодшого викладацького складу

26.10.2009 – 
15.03.2011

аспірант  кафедри  теорії  педагогіки  Київського  міського  педагогічного  університету
ім. Б. Д. Грінченка

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат  педагогічних  наук;  спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти;  диплом ДК № 001023 від  10.11.2011

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:  доцент , диплом 12 ДЦ № 042084 від 28.04.2015
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:

16.07.2019 – 
16.08.2019

стажування в канадській компанії “Hi-Tech Paradigm Solutions Inc”

02.10.2015 – 
02.11.2015

стажування на кафедрі перекладу ДВНЗ  “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

2004 – 7 тижнів стажування  на  кафедрі  теорії  та  практики  перекладу  Київського  національного
університету ім. Тараса Шевченка;

1999 (3 тижні) курси з методики викладання ділової англійської мови; Британська Рада; Київ, Україна;
cертифікат  про закінчення курсів;

січень 1998 курси з прикладного програмного забезпечення в ІФДТУНГ; 
cертифікат  про закінчення курсів;

02.01.95 – 05.30.95 стажування  на  кафедрі  англійської  філології  Прикарпатського  університету  (Івано-
Франківськ); 

02.01.87 – 05.30.87 стажування на кафедрі англійської філології Київського державного університету; 

ТРУДОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ:
РОБОТА В ІФНТУНГ:

01.09.2008 –  до 
теперішнього 
часу

доцент   кафедри   філології   та   перекладу   Івано-Франківського  національного
технічного університету нафти і газу

01.10.2017-
30.06.2019

доцент центру педагогічної майстерності

09.07-2013 – 
07.02.2017

директор центру міжнародної інтеграції вищої освіти

01.10.2002 – 
27.09.2007

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу

04.09.2001 – старший  викладач  кафедри  документознавства  та  інформаційної  діяльності  Івано-
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01.10.2002 Франківського національного технічного університету нафти і газу
01.09.1997 – 
04.09.2001

старший викладач кафедри документознавства та правознавства Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу

01.09.1992  – 
01.10.1997

старший викладач кафедри іноземних мов Івано-Франківського державного технічного
університету нафти і газу 

22.08.1983 –  
01.09.1992

викладач  англійської  мови  кафедри  іноземних  мов  Івано-Франківського  інституту
нафти і газу

ІНШИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ДОСВІД:

2010 – 2019 участь в організації  обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської
мови,  експерт 

15.02.01 – 30.06.03 завідувач  кафедри  документознавства  та  інформаційної  діяльності  Інститут
менеджменту та економіки “Галицька академія”;

01.09.03 – до 
теперішнього 
часу

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інститут менеджменту
та економіки “Галицька академія”;

01.10.00 – 
30.06.2002

старший викладач кафедри перекладу Відкритого міжнародного університету  розвитку
людини "Україна", Івано-Франківськ; 

02.01.97 – 
15.04.97

викладач української мови ТОВ “Diplomatic Language Services Ltd” – "Мовні послуги
для дипломатичних працівників"; Арлінгтон, Вірджинія, США;

1.09.94 – 30.06.96 викладач  кафедри  англійської  філології  Прикарпатського  університету;   Івано-
Франківськ.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА 
РОБОТА:

1983 - 2019 перекладач з англійської мови на українську / російську ІФДТУНГ;

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ 
ВИКЛАДАЮ/ 
ВИКЛАДАЛА:

основи  теорії  мовної  комунікації,  основи  теорії  перекладу,   переклад  ділового
мовлення,  редагування   перекладу,  зв’язки  з  громадськістю,  презентація  наукової
інформації, перекладацька практика, педагогічна практика

МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД:

16.07.2019 – 
16.08.2019

стажування в канадській компанії “Hi-Tech Paradigm Solutions Inc”

01.09.2008 –  до 
теперішнього 
часу

міжнародні конференції і семінари з проблем освіти в Україні, Росії, Канаді, Швеції,
США;

2002-2017 освітні проекти за участю  добровольців Американського корпусу миру.
08.17.96 – 06.17.97 стажування в Університет ім. Дж. Вашингтона;  Вашингтон, США;
2009 освітній проект із канадським університетом (м. Реджайна);
липень 1986 перекладач у молодіжному таборі миру в Швеції

ПУБЛІКАЦІЇ 54 наукових, 77 навчально-методичних

ВІДЗНАКИ номінація  Американського  біографічного  інституту  “Women  of  2000  in  International
Education”;
грамота Івано-Франківської ОДА (2017), грамоти ІФНТУНГ
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