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Місце роботи:

ДВНЗ «Могилів-Подільський

монтажно-економічний коледж».

Посада: викладач фінансово-

облікових дисциплін

В коледжі працюю з 2008

року, на посаді викладача

фінансово-облікових дисциплін,

стаж роботи викладача - 13 р.

Професійний шлях



Курси підвищення кваліфікації
2020 р. курси підвищення 

кваліфікації в 
Міжгалузевому 

інституті підвищення 
кваліфікації та 

перепідготовки 
спеціалістів.

За програмою «Новітні 
інноваційні технології у 

вищій школі»



2021 р. Курси ПК на тему «Інклюзія та 
дистанційн навчання»



ПЕДАДОГІЧНЕ КРЕДО

«Кожен студент - це 
особистість і в неї потрібно 

вкладати знання, уміння і 
частинку своєї душі»



Проблема над якою працюю:

«Механізми формування ключових та фахових 

компетентностей майбутнього спеціаліста з 

обліку та фінансів нової формації при викладанні 

фінансово-облікових дисциплін»



Проведено відкриті заняття:
2018 р. 

З дисципліни: «Банківські 
операції» на тему: «Операції з 

формування ресурсів 
комерційного банку»



2019 р.
1. Відкритий виховний захід на 

тему:
«Раціональне харчування. Основа 

нормального обміну речовин»

2. «Шкідливі звички – знак біди»



Друк у фаховому журналі

03. 2019 р.

Scintific Letters of academic 
society of Michal  Baludansky

Тема статті :«Формування 
маркетингового ціноутворення 
орієнтованого на споживача та 
розробка програми лояльності 
споживачів на ТОВ «Вінницька 

міська друкарня



01.2020 р.

Тема статі:
«Методи управління 

фінансовою стійкістю 
підприємства»

»



06.2020 р.

Тема статі:«Альтернативне 
обґрунтування проектів підвищення 

виробничого потенціалу 
підприємств.



Участь у конференціях
Тема : «Збутові мережі та їх 

ефективність»

м. Київ 09.2019 р.

.
Тема : " Види сервісного 

обслуговування та його принципи"
06. 2019 р

«



11.2020 р.

Тема:

«ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ



Обласне методичне об’єднання викладачів 

економічних та фінансових дисциплін, 

семінар «Особливості навчання здобувачів 

освіти представників покоління Z» 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж»

26.11.2019р.

Участь у обласному 

методоб’єднані



В 2020 -2021 році 
виступила з 

доповідями на засіданні  
комісії фінансово-

облікових дисциплін



Викладаю в групах :

072 «Фінанси,банківська справа та 
страхування» Ф

071 «Облік та оподаткування» БО

192 «Будівництво та цивільна інженерія» БС



КУРАТОР ГРУПИ БО(Ф)-19



Інноваційні форми роботи та технології, що 
використовуються на занятті: 

Індивідуальна , групова, фронтальна,  презентація , самостійна форма роботи.

Інтерактивні методи: метод проектів, «ПРЕС», «Сенкан», «Обери позицію,
симуляція або імітаційні ігри, громадські слухання, мозковий штурм, мікрофон,
обговорення проблеми в загальному колі, «навчаючи – учусь», лото, бесіда,
мікрофон, практична робота, робота із роздатковими матеріалами, робота в
парах, незакінчені речення, мобільне навчання.





Засоби дистанційного навчання:

1. Viber, WhatsApp, Telegram тощо. 
Для організації швидкого та 
мобільного зв’язку з батьками та 
учнями.

2. Засоби відео-конференцій Zoom, 
Skype, GoogleMeet. Краще один раз 
побачити, ніж 100 разів прочитати

3. Освітні сервіси та освітні
платформи (Moodle та інші)



ЖИТТЄВЕ КРЕДО

«ЦІНУЙ ТЕ, ЩО МАЄШ, АЛЕ НЕ ЗУПИНЯЙСЯ 
НА ДОСЯГНОТОМУ»


