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Викладач комерційних дисциплін 

Педагогічний стаж – 11 років

Кваліфікаційна категорія: 

спеціаліст І категорії

Навчаючи інших, 

вчитись самій. 

В житті мій 

вчинок, 

щоб студенти 

могли згадати 

мене 

добрим словом.



ЗМІСТ

1. Інформація про 

викладача

2. Мої досягнення

3. Навчально-

методична 

діяльність.



Інформація про викладача

 У 2007 р.  закінчила Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ з спеціальності «Товарознавство та 

комерційна діяльність» та здобула кваліфікацію з 

товарознавства та комерційної діяльності, товарознавець;

 З 2008 р. по 2020 р. працюю викладачем комерційних 

дисциплін;

 З 2016 р. являюсь завідувачем  кабінетом №33.

Диплом про вищу 

освіту



 У 2019 році пройшла 

підвищення 

кваліфікації/стажування 

у КНТЕУ на кафедрі 

торговельного 

підприємництва та 

логістики. 



 У 2019 році пройшла підвищення 

кваліфікації у національній 

академії педагогічних наук 

України ДЗВО «Університеті 

менеджменту освіти» 

Центральному інституті 

післядипломної освіти

 У 2020 році пройшла підвищення 

кваліфікації у національній 

академії педагогічних наук 

України ДЗВО «Університеті 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 



Перемога у VI

Всеукраїнському конкурсі 

торговельної реклами два 

третіх призових місця 2018 р.

Мої досягнення



Перемога у VIІ 

Всеукраїнському 

конкурсі торговельної 

реклами два третіх 

призових місця 2019 р.



Взяла участь у розробці проекту «Використання Internet bot –

додатків в освітньому процесі коледжів і технікумів» в 

номінації «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих 

технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки 

кваліфікованих кадрів» 



 в цикловій комісії підприємництва та торгівлі у ВТЕК КНТЕУ 

досліджувався педагогічний досвід з теми «Стимулювання 

студентів до науково-дослідницької самостійної роботи в 

навчальному процесі»;

 УПД рецензовано доцентом кафедри менеджменту та 

адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ.



Розробила:



Взяла участь у конференціях різних рівнів:
 ІІІ регіональна науково-практична конференція 

«Професійна компетентність педагога в умовах 

оновлення змісту освіти та вимог ринку праці», 2017 р.;

 І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

торгівлі в умовах євроінтеграції», 2018 р.;

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Нові інформаційні 

технології  управління бізнесом», 2018 р.;

ІV регіональна  науково-практична конференція

«Актуальні проблеми використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі коледжів і технікумів»,

2019 р. ;

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

“Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і 

маркетингу в умовах сучасного ринку”, 2020 р.



«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР 2019»

в номінації «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖЕР»



Нагороди різних рівнів



 міжвузівська науково-практична конференція ВТЕК КНТЕУ 2017 р. 

«Проблеми екологічного безпечного середовища людини»;

 міжвузівська науково-практична конференця ВТЕК КНТЕУ 2017 р. 

«Маркетингові інновації в туризмі, готельно-ресторанній, харчовій 

індустрії та торгівлі»;

 міжнародна студентська (Інтернет) науково-практична конференція ВТЕК 

КНТЕУ 2017 р. «Системні та структурні виклики в сфері управління 

та адміністрування в умовах європейської інтеграції України»;

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічно-

го розвитку України: пошук молодих» ВТЕІ КНТЕУ 2018 р.

Підготувала понад 60 студентів до участі у науково-

практичних конференціях різних рівнів. 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного

розвитку України: пошук молодих» ВТЕІ КНТЕУ 2019р.

І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в 

умовах євроінтеграції» 2018 р. 



Відкриті заняття

 Провела відкрите заняття (лекцію) з 

дисципліни:«Організація і технологія 

торговельних процесів» з теми: «Регулювання 

і контроль діяльності торговельних підприємств»;

Провела засідання регіонального круглого столу 

«Реклама – двигун торгівлі» 28.03.2019 р.

Готувала доповіді та виступала 

на ШПМ

 Інноваційні методи навчання, «Коло ідей» 2017

р.;

 «Інноваційні методи залучення обдарованих

студентів до пошуково-дослідницької роботи»

2018 р.



Дякую за 
увагу!


