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Трудова і професійна діяльність 

З 1993 р. по 1998 р. навчалася на факультеті загальнотехнічних дисциплін 

Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за 

спеціальністю «Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя 

обслуговуючої праці, декоративно-прикладного мистецтва і креслення. 

З 1998 по 2000 рр. працювала лаборантом кафедри методики трудового 

навчання і основ виробництва. 

У 2000 році переведена на посаду завідувача лабораторією 

обчислювальної техніки. 

2006 – 2007 н. р. працювала асистентом кафедри теорії і методики 

трудового та професійного навчання. 

З 2006 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

У 2012 р. була обрана на посаду асистента кафедри теорії і методики 

технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

З 2016 – виконує обов’язки заступник декана з навчальної роботи 

факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

У 2020 р. була обрана на посаду старшого викладача кафедри теорії і 

методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Нагороди 

Срібну Ю.А. відзначено Подякою від міського голови за активну 

громадянську позицію, популяризацію української культури, національних 

традицій і звичаїв, вагомий особистий внесок у розвиток народного мистецтва, 

формування суспільної свідомості щодо збереження культурної спадщини 

(2012 р.); Грамотою департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу підготовки 

висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, активну громадську 

діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2013 р.); Дипломом Ініціативної 

групи Ірини Кондратенко «Ми – разом!» за активну участь у встановленні 

Національного рекорду «Карта України, вишита вручну найбільшою кількістю 



людей» (2015 р.); Грамотою управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полтавської міської ради за високий рівень професійної 

підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» та плідну працю 

у галузі декоративно-прикладної творчості (2015 р.); Подякою Полтавської 

обласної ради за культурно-освітню діяльність, що сприяє відродженню 

духовності українського народу та активну громадянську позицію (2017 р.); 

Почесною грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради за 

багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість територіальній 

громаді та з нагоди Дня працівників освіти (2018 р.); Грамотою Президії 

правління Полтавської обласного відділення Українського фонду культури 

імені Бориса Олійника за активну благодійницьку діяльність на ниві 

відродження і розвитку національної культури (2018 р.); Грамотою 

Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистийвнесок у підготовку висококваліфікованих 

фахівців та наукових кадрів, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 

незалежності України (2018 р.), Грамотою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини за підготовку команди 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

до ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове 

навчання та технології» (2018 р.), Грамотою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини за підготовку команди 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

до ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове 

навчання та технології» (2019 р.) 

 
 

Навчальна і методична робота 

Викладає навчальні дисципліни: «Основи дизайну», «Технологічний 

практикум», «Декоративно-прикладна творчість», «Технологія побутової 

діяльності», «Історія українського костюма», «Автентичні традиції 

українського народу», «Народні промисли України» для студентів денної та 

заочної форми навчання. 

За останній період роботи, для навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу, була підготовлена навчально-методична документація 

до виконання практичних та лабораторних робіт, розроблені картки завдання, 

модульні контрольні роботи у вигляді тестів. 

Автор навчального посібника «Основи дизайну» (2016 р.) для студентів 

спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

закладів вищої освіти. 

Член предметної комісії з вступних випробувань спеціальності 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології). 

Викладач пройшов навчання за сертифікатними програмами: 

- «Технології створення електронних і мультимедійних навчальних 

ресурсів» обсяг 60 год. (2019 р.); 

- «Писанкарство» обсяг 45 год. (2019 р.); 

- «Медіаграмотність для освітян» обсяг 60 год. (2021 р.); 

- «Освітні інструменти критичного мислення» обсяг 60 год. (2021 р.); 



- «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» обсяг 

60 год. (2021 р.); 

- «Дизайн-мислення в школі» обсяг 30 год. (2021 р.); 

- «Впровадження інновацій в школах» обсяг 60 год. (2021 р.); 

- «Стартуємо до успішної школи» обсяг 30 год. (2021 р.); 

-  «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» обсяг 20 год. (2021 р.); 
- «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» обсяг 80 

год. (2021 р.) ; 

- «Школа та громада для дитини» обсяг 18 год. (2022 р.); 

- «Шкільне життя онлайн» обсяг 30 год. (2022 р.); 

- «Управління якістю освіти в школі» обсяг 30 год. (2022 р.); 

- «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» 

обсяг 15 год. (2022 р.); 

- «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» обсяг 30 год. 

(2022 р.); 

-  «Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації» (2022 р.); 

- «Базова психологічна допомога в умовах війни» обсяг 1,5 год. (2022 р.); 

- «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» обсяг 6 год. (2022 р.); 

- «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» обсяг 60 год. 

(2022 р.); 

- «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» обсяг 30 

год. (2022 р.). 

Післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проекти: 

написання, аплікування, управління та звітність» Університет Суспільних наук 

(UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies 

and Certifications (CEASC) (6 кредитів ЄКТС/180 год, березень-серпень 2020 

р.). Сертифікат №2020/08/961. 

 

Наукова робота 

Старший викладач Срібна Ю.А. – активна учасниця міжнародних, 

всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій. 

2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка 

майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів 

загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика 

трудового навчання. 

Авторські свідоцтва: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

ужиткового мистецтва №66421 «Сукня «Срібний іній» (2016 р.); 

свідоцтвопро реєстрацію авторського права на твір ужиткового мистецтва 

№78477 «Сукня «Чарівність» (2018 р.); свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на службовий твір №94381 «Освітня сертифікатна програма 

«Вишивкарство» (2019 р.), свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір ужиткового мистецтва №89059 «Рушник «Дерево життя» (2019 р.), 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір ужиткового мистецтва 

декоративне панно №98061 «Дерево життя» (2020 р.), свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на службовий твір №98063 монографія 

«Підготовка майбутніх учителів трудового навчання основам дизайну» (2020 

р.). 

Срібною Ю.А. опубліковано понад 65 публікацій. Є автором монографії 



«Підготовка майбутніх учителів трудового навчання основам дизайну» 

(2019 р.) та співавтором колективної монографії «Полтавська школа 

етнодизайну» (2020 р.). 

Керівництво студентською науковою групою за проблемою «Підготовка 

майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну учнів 

загальноосвітньої школи». Здійснює підготовку студентів до участі у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах з трудового навчання. 

Срібна Ю.А. бере активну участь в організації та проведенні 

різноманітних виставок – міжнародних, всеукраїнських, вузівських. 

 

Організаційна робота 

Виконує обов’язки заступника декана факультету технологій та дизайну, 

член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників 
технологічної освіти, член Спілки дизайнерів України, член ученої ради 

факультету технологій та дизайну, відповідальна за роботу у студентському 
гуртожитку № 3 Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г Короленка. 


