Упірова
Наталя Іванівна

Освіта: вища, Київський національний університет технологій та дизайну, 1989-1994 рр.
Спеціальність за дипломом: Технологія та конструювання швейних виробів.
Стаж педагогічної роботи: 18 років.
Місце роботи: Коледж Київського національного університету технологій та дизайну.
Посада: методист вищої категорії, викладач.
Викладаю дисципліни: Матеріалознавство; Конфекціювання; Системи сервісних
технологій; Стандартизація, сертифікація та метрологія; Основи стандартизації,
сертифікації та управління якістю.
Державні нагороди, звання: педагогічне звання «викладач-методист».
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:
підвищення кваліфікації на кафедрі Матеріалознавства, товарознавства та експертизи
текстильних матеріалів, 2010 рік; навчання в аспірантурі КНУТД, кафедра МТЕТМ, з 2013
року.
Результати попередньої атестації: квітень 2013 року, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладачметодист».
Грамоти та подяки: Подяка Київського міського голови - 2009р.; Почесна грамота КНУТД
- 2015р.
Виступи на сторінках преси:
опублікування статей в періодичних виданнях:
o «Використання
інтерактивних
форм
спецдисциплін для майбутніх дизайнерів»,

навчання

при

викладанні

«Забезпечення педагогічної підтримки розвитку студента :
від
особистісного становлення до творчої самореалізації,
o «Самостійна робота студентів в контексті нових вимог до рівня знань».
опублікування статей у фахових наукових виданнях;
участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
o

Професійна діяльність.
Педагогічне звання «викладач-методист» накладає велику відповідальність і спонукає до
безперервної роботи та самовдосконалення. Це знаходить відображення в активному
впровадженні ефективних форм та методів організації навчально-виховного процесу, що
забезпечують максимальну самостійність студентів, а саме у володінні інноваційними
освітніми методиками й технологіями та широким спектром стратегій навчання. Викладач
постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу,
розробляє навчальні плани спеціальностей, бере участь у розробці Варіативних компонент
спеціальностей, формуванні акредитаційних справ. Протягом 5 років була головою
Циклової комісії швейних дисциплін, систематично доповідає з проблемних питань на
Педагогічній раді коледжу а також здійснює науково-методичну та науково-дослідну
діяльність, має власні методичні розробки та статті у фахових наукових виданнях.
Методичні розробки п’яти останніх років:
Підготовка та вдосконалення пакетів методичного забезпечення дисциплін:
o Матеріалознавство – для спеціальностей «Дизайн костюму», «Швейне
виробництво», «Організація обслуговування населення»;
o
Конфекціювання - для спеціальностей «Дизайн костюму», «Швейне
виробництво»;
o Системи сервісних технологій - для спеціальності «Організація
обслуговування населення».
Розроблення пакетів методичного забезпечення дисциплін:
o Стандартизація, сертифікація та метрологія - для спеціальності «Організація
обслуговування населення»;
o Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю - для
спеціальності «Швейне виробництво».

