


 Дата народження: 13 лютого 

 Освіта:  
- вища, Запорізький державний 

університет, 1998 р., економіст, 
спеціальність «Облік і аудит»; 
- ДВНЗ «Запорізький 

національний   університет»,              
2014 р., викладач університетів та 
інших вищих навчальних закладів, 
спеціальність 
«Педагогіка вищої школи».

 Педагогічний стаж: 17 років



Навчати  людей  треба  так,  як би  ти  

хотів, щоб навчали  тебе  і  твоїх  дітей





Дата Результати атестації

30.04.2003
Встановлена кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст другої категорії»

01.05.2006
Встановлена кваліфікаційна категорія

«Спеціаліст першої категорії»

01.04.2011

Встановлена кваліфікаційна категорія

«Спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно педагогічнне звання 

«Старший викладач»





- підготовка і проведення уроків, консультацій; 

- створення КМЗ предметів (підручників, конспектів, каталогів); 

- самоосвіта, підвищення кваліфікації; 

- відкриті заходи (уроки, вікторини, конкурси, олімпіади); 

- виступи на засіданнях МК, педради; 

- науково-практичні конференції, обласні семінари; 

- дослідна робота, публікації; 

- підготовка і проведення ДКА; 

- наставницька робота; 

- взаємовідвідування уроків, заходів колег. 





Створення підручників

2014 рік «Конспект лекцій з теорії 
бухгалтерського обліку» для підготовки 
для учнів професії 4121 «Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних».

В перспективі в 2016 р. створення таких 
підручників:
 «Основи економічного аналізу. Конспект 

лекцій»;
 Теорія бухгалтерського обліку. 

Практикум»



Інтерактивні конспекти

Матеріали на урок, 

роздруковані на 

папері, що містить 

тему, питання, 

рисунки, таблиці, 

ключові поняття, а 

також вільні місця 

для його 

конспектування 



Каталог електронних ресурсів



Формування професійної культури майбутніх бухгалтерів в 
умовах професійно-технічної освіти

Поняття професійної культури

Професійна культура – це інтегральна характеристика фахівця -
представника певної професії, яка включає сукупність професійно
значимих якостей, знань, вмінь, навичок, норм поведінки, мовлення,
зовнішнього вигляду, прагнення до підвищення свого професійного
рівня та самоосвіти

Функції професійної культури

Інформаційно-пізнавальна
Організаторська
Комунікативна
Продуктивно -творча
Мотиваційна

Світоглядна
Ідентифікаційна
Функція служіння
Морально-етична
Рефлексивна



Зміст 
професійної 

культури

Професійна 
компетенція

Професійні ЗУН

Професійна 
грамотність, 

лексика

Професійна етика, 
поведінка, 

відповідальність

Професійний 
етикет

Професійні 
комунікації, 

інформаційна 
культура

Професійна 
мотивація і 
самоосвіта

Професійний імідж



26 жовтня 2015 р.  

урок по предмету «Бухгалтерський облік»

на тему «Заповнення касової книги»

в гр. 52 Об - 3



 Презентація професії

 Конкурс стіннівок

 Бухгалтерська вікторина



30 листопада 2015 р. 

в гр. 49 Об – 4

відбулася державна 

кваліфікаційна атестація







Наші досягнення і 

перемоги

 За  І курс в групі 56  - 7 хорошистів з 

професійної підготовки

 За І семестр 2015-2016 н. р. в групі  

2 учні мають середній бал 10

Шведова Дана отримує стипендію 

від Запорізької 

облдержадміністрації

 Група 56 має титул «Найрозумніша 

група» та приз «Сова»

 Подяка за участь в Тижні професії

 ІІ місце у загальноліцейному святі      

«Ну-мо, дівчата!»




