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КОСТИШИНА
ВІРА ІВАНІВНА
Випускниця природничо-географічного
факультету (1991)
Старший лаборант, старший викладач
(за сумісництвом) кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони
життя і здоров’я НПУ ім. М. П. Драгоманова
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старшим викладачем на кафедрі фізичної географії, і
проводила польову практику із загального землезнавства, метеорології та гідрології.
З 1989 по 2003 р. працювала лаборантом, старшим
лаборантом, методистом, методистом вищої категорії
заочної форми навчання природничо-географічного
факультету (деканат) цього ж вишу.
В 1998 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України. Як топограф, у 2003 р. зробила топографічний план бази відпочинку співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
«Берізка», що знаходиться в с. Козаровичах Вишгородського району Київської області.
У січні 2004 р. перейшла на роботу в Інститут
педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова на
кафедру медико-біологічних та валеологічних основ
охорони життя і здоров’я, де працює й сьогодні на
посаді старшого лаборанта. За сумісництвом — старший викладач. Віра Іванівна брала активну участь в
підготовці матеріалів для видання Навчально-методичного комплексу дисциплін фахової підготовки бакалавра за напрямом «Здоров’я людини»; розробила програму з охорони та охорони праці в галузі.
Викладає навчальні дисципліни «Основи охорони
праці», «Охорона праці в галузі освіти» та «Цивільний
захист». Бере активну участь в організації та проведенні науково-практичних та методичних конференцій.
В. І. Костишина відповідає за матеріально-технічну
базу кафедри, створену за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з
ВІЛ\СНІД в Україні» та Комісії Європейського Союзу.
На громадських засадах виконує обов’язки відповідальної за охорону праці викладачів і студентів Інституту
педагогіки і психології.
Одружена. Син Віктор закінчив Український державний університет харчових технологій. За високі
показники в роботі отримувала численні подяки, має
нагрудний знак «Ветеран праці», медаль «Драгоманівська родина».
Хобі — вишивання й подорожування.
Професійне кредо: «Ставтеся до інших так, як Ви б
хотіли, щоб ставилися до Вас». Неодмінним супутником
життя для Віри Іванівни є книга.

ародилася 23 квітня 1951 р. у м. Заліщиках
Тернопільської області в сім’ї робітників Івана Васильовича та Надії Михайлівни Костишин. У 1958–
1968 рр. навчалася у Заліщицькій середній школі.
В 1968 р. вступила до Чернівецького житлово-комунального технікуму на спеціальність «Інженерна геодезія», який закінчила в 1971 р.
Після закінчення технікуму, як молодий спеціаліст, була направлена на роботу в проектний інститут
«Гіпроград», а потім — в УкрГІІГІС (м. Київ). З 1971
по 1979 р. працювала на посаді техніка-геодезиста в
постійно діючій польовій експедиції. З народженням
сина звільнилася з роботи.
Упродовж 1981–1985 рр. працювала лаборантом у середній школі № 168 м. Києва, часто
проводила заняття по заміні в зв’язку з хворобою вчителів. Віра Іванівна добросовісно ставилася до виконання своїх обов’язків, при цьому
відзначалася надзвичайною дисциплінованістю,
почуттям великої відповідальності за доручену
справу.
В 1985 р. обіймала посаду старшого техніка науково-дослідницького сектору Київського державного педагогічного інституту
імені О. М. Горького. Через закінчення терміну
дії держбюджетної теми перевелася у навчальний відділ на посаду диспетчера.
Протягом 1986–1991 рр. була студенткою
заочної форми навчання географічного факультету КДПІ ім. О. М. Горького за спеціальністю
Студенти-випускники та викладачі природничо-географічного
«Географія». За сумісництвом працювала
факультету на черговій зустрічі, 2000 р.

