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Освіта Спеціаліст, Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського, 2012р., спеціальність за дипломом: «Облік і

аудит». Кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту (Диплом

МК№43255759 від 31.05.2012 р.)

Педагогічний 
стаж

Дисципліни, 
які викладаю 

1. «Економіка (Основи економічної теорії)»

2. «Економіка і планування виробництва»

3. «Економіка підприємства»

4. «Технології»

3 роки
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Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:

1) 2020 р. - курси підвищення кваліфікації на дистанційній платформі «Atoms HUB» під час

участі у Всеукраїнській онлайн конференції «Змішане навчання. Від теорії до практики» на

тему: «Блог вчителя. Створення і наповнення блогу» (Свідоцтво №3095123455 від 26.09.2020 -

15 год.)

2) 2020 р.– курси підвищення кваліфікації на дистанційній платформі «Atoms HUB» під час

участі у Всеукраїнській онлайн конференції «Змішане навчання. Від теорії до практики» на

тему: «Організація дистанційного та змішаного навчання» (Свідоцтво №3095123459 від

26.09.2020 - 6 год.)

3) 2020 р.– курси підвищення кваліфікації на дистанційній платформі «Atoms HUB» під час

участі у Всеукраїнській онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формат навчання.

Онлайн безпека» на тему: «Цифрові інструменти для дистанційної освіти» (Свідоцтво

№65937902577 від 21.11.2020 - 6 год.)

4) 2020 р. – курси підвищення кваліфікації на базі Центру дистанційного навчання ЗВО

УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» за акредитованою

спеціальністю 01 «Освітні, педагогічні науки» за навчальною програмою «Використання

ділових ігор в навчальному процесі» на прикладі економіки. Форма навчання –

заочна/дистанційно. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації – 45 год. (Сертифікат ПК №

01597997/00612-2020 від 21.03.2020 р.)

5) 2020 р. – підвищила кваліфікацію під час дистанційного вебінару «Проектний менеджмент

як невід’ємна складова сучасної освіти» (Сертифікат ID – 1-424-20-0714 від 24.04.2020 р. – 2

год.)

6) 2020р. – курси підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої

освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» при Науково-методичному

центрі вищої та фахової передвищої освіти м. Київ (Свідоцтво № СС 38282994/2221-20 від

10.11.2020р. - 16 год.)

7) 2020 р. – курси підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання (технології, технічні

види праці) при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

(Сертифікат про підвищення кваліфікації ПК № 31193118/Т2632-2020 від 19.11.2020р. – 30

год.)

Кількість годин, набраних за період атестації: 120 год.
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Життєве кредо

Професійне кредо
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Проблемна тема:
«Формування професійної 

компетентності студентів 

обліково-економічного напрямку 

через впровадження сучасних 

технологій навчання»
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Відкриті заходи
 Екскурсія майбутніх фінансистів Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського до Музею

грошей Національного Банку України (травень 2019 року).

 «Гірчить Чорнобиль, через роки гірчить!» – виховний онлайн захід до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на

ЧАЕС. (14.12.2020 р.)

 Міждисциплінарний круглий стіл онлайн «Сучасна політика держави у сфері трудової міграції: правові, економічні,

демографічні та соціальні аспекти» (18.12.2020 р.)

 Відкрите практичне заняття, 225 група, спеціальність «Соціальна робота» з дисципліни «Основи економічної теорії», на

тему: «Державне регулювання економіки.» (23.12.2020 р.)

 Відкрите лекційне заняття, 115, 125, 135 групи, спеціальності «Право», «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та

страхування» з дисципліни «Основи економічної теорії» на тему: «Економіка, її головна функція, структура і системна

організація. Зародження та еволюція економічної теорії.» (13.01.2021 р.)

 Дистанційний круглий стіл «Основи медіаграмотності» спільно з Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва

(05.02.2021 р.)
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Участь в позаурочних заходах
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