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ВІЗИТНА КАРТКА

Прізвище, ім'я, по-батькові: Вабілева Тетяна Миколаївна

Рік народження: 1975
Освіта: вища, Дніпропетровський національний університет
Спеціальність за дипломом: економіст
Стаж безпосередньої педагогічної освіти: 2,3 роки
Загальний стаж роботи: 23,1 
Початок роботи у ВПУ №17:
Посада: викладач
Підвищення кваліфікації: 15.12.21 – 01.03.22р. 
стажування в Українському державному університеті науки і 
технологій. Обсяг 150 годин. Тема стажування «Вивчення 
сучасних підходів до викладання дисциплін Казначейська 
справа та Основи аудиту».
Попередня атестація: 



Науково – методична діяльність

1.Навчально-методичний комплекс підготовки здобувачів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
спеціальність 071 Облік і оподаткування, дисципліни “Основи 
аудиту”.
2. Навчально-методичний комплекс підготовки здобувачів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
спеціальність 071 Облік і оподаткування, дисципліни 
“Казначейська справа”.
3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 
«Основи аудиту». 
4. Курсова робота на тему «Організація роботи з обдарованими 
дітьми в системі професійної освіти.



5. Методична розробка з предмету Казначейська справа на 
тему «Рекомендації до практичних занять з підготовки 
молодших спеціалістів за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування



6. Проведення відкритого бінарного уроку на тему: «Облік 
грошових коштів. Документальне оформлення руху грошових 
коштів” 25.11.2021р.



Теми виступів на засіданнях  
методичних і педагогічних рад

1. Можливості інформаційного проєкту “Школа партнерства” 
(24.01.19)
2. Електронна освіта (03.10.19 р.)
3. Виступ на тему “Тренди сучасного виховання. Теорія 
поколінь” (20.01.2022 р.)



Мої досягнення

1. Закінчила курс  “Word та Excel: інструменти і лайфхаки (36 
годин)” через платформу масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus (19.04.2020р.)



Мої досягнення

2. Закінчила курс “Інформаційні війни” наданий викладачем 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Миколою Ожеваном через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus (21.01.2021р.). 



Мої досягнення

3. Закінчила курс «ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ 
ПРОСТОРІ» наданий ITArts через платформу масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus ( 11.05 2021р.).



Мої досягнення

4. Пройшла тренінг по набуттю компетенції за напрямом 
“Формування та розвиток професійних компетентностей (знання 
навчального предмета, фахових методик, технологій) за темою “ 
Нова українська школа. Особливості спілкування педагога із 
сучасними здобувачами освіти” . (сертифікат серії ТР №1169 від 
29.09.2021р.). 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


