
ТВОРЧИЙ ЗВІТ

Викладача спецдисциплін 

Шелельо Тетяни Іванівни

Освіта – скарб; 

праця – ключ до нього.

П'єр Буаст



Шелельо Тетяна Іванівна – викладач спецдисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Освіта: повна вища, 
1988, «Ужгородський державний університет»

Спеціальність: Фінанси і кредит, економіст

1998, ВПУ № 3 м.Мукачево

Педагогічний стаж: 24 роки





«Удосконалення форм і 

методів проведення уроків 

при використанні сучасних 

технологій»



Робота над методичною проблемою

Удосконалення форм

і методів проведення 

уроків при використанні

сучасних технологій

Упровадження інноваційних педагогічних технологій
як засіб розвитку творчого потенціалу педагога

Сучасні педагогічні технології та їх застосування в
роботі навчального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти

Інноваційні технології навчання при підготовці
кваліфікованих робітників в системі професійно-
технічної освіти

Інноваційні технології професійного навчання

Інноваційні технології як спосіб підвищення пізнавальної
активності та професійної компетентності учнів



“Складання простих 

та складних бухгалтерських 

проводок”, 2021 р.

«ЛПР Порядок нарахування

заробітної плати та визначення 

суми до видачі», 2022р. 



Круглий стіл 
Тема уроку: «Розрахунок чисельності

працюючих».

Робота в малих групах
Тема уроку: “: Фінансові ресурси 

підприємств, їх склад і характеристика ”

Робота в парах 
Тема уроку: «Визначення ефективності використання 
оборотних засобів та їх нормування.»

Урок онлайн

Тема уроку: «Собівартість продукції 

та калькулювання собівартості

продукції (послуг)»



Електронні презентації:
“Складання Балансу та 
оформлення форми №1 “Баланс”;

“Оформлення за журнально-ордерною формою, 
Журнал ордер № 1 та дебетову Відомість1.1”;

“Рахунки бухгалтерського обліку
і подвійний запис”;

“Складання оборотних відомостей
по синтетичних і аналітичних рахунках”;

“Відображення     господарських  операцій
на рахунках бухгалтерського обліку. 
Складання шахової відомості”.



Презентація на тему: «Створення службових листів з 
використанням шаблонів у текстовому редакторі Word » 



Методичні рекомендації:

“Нетрадиційні  форми і методи навчання в організації професійній підготовці”;
“Ефективність використання інтерактивної  моделі на уроках спеціальних 

дисциплін”;

“Форми організації навчального  процесу з професійної підготовки в умовах ПНЗ: 
урочна, лабораторно - практика, позаурочна навчальна”.

Методична розробка:

“Вивчення сучасної техніки і технології виробництва, наукової організації праці, 
передового виробничого досвіду”;

“Розробки завдань для контролю знань та умінь учнів» .



На тему:
«Я люблю свою професію»



Доповідь: “Використання інтерактивних методів 
навчання на уроках професійної підготовки” на 
засіданні обласної методичної секції 
педпрацівників сфери послуг








