Петровська Вікторія Олександрівна
Викладач І кваліфікаційної категорії
Педагогічне кредо: «Кожен студент – особистість, тому необхідно
створити умови для його розвитку та самореалізації. Виконуй роботу якісно,
професійно, з любов'ю і»
Життєве кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо життя - це
процес, в якому потрібно завжди рухатися вперед»
Коло

науково-педагогічних

інтересів:

формування

високоінтелектуальної особистості, розвиток економічного мислення та
творчих здібностей у студентів, ефективне поєднання традиційних та
інноваційних методів навчання при викладанні бухгалтерських дисциплін.
Професійні досягнення:
Працює в коледжі з 2002 року, викладає дисципліни «Бухгалтерський
облік», «Фінансовий облік», «Податкова система». Закінчила у 2002 році
Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Облік
і аудит» і отримала кваліфікацію економіст. У 2007 році закінчила
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти і отримала диплом
магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом».
Має практичний досвід роботи на підприємствах міста. Викладання для
слухачів курсів підвищення кваліфікації Рівненського центру професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості з науково-технічного
напрямку: «Основи економіки (підприємницька діяльність)».
Є постійним учасником науково-практичних конференцій: «Нові
інформаційні технології в освіті» (Технології «1С: Підприємства» у
підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів),
«Корпорація «Парус» - для навчальних закладів України».
В 2016 році успішно прослухала курс навчання: Користувач програмного
забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія» отримала
сертифікат з правом викладання.
Бере активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання
викладачів загально технічних та спеціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а.

Методичні розробки:
«Облік розрахунків з підзвітними особами»
«Порядок

застосування

інтерактивних

методів

при

проведення

практичних робіт з економічних дисциплін»
«Компетентність педагога – основа його професійної майстерності»
«Використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» при викладанні
дисципліни податкова система.
Підготувала студентів для виступу у:
- ІІ відкритій науково-практичній конференції «Від інновацій до
ефективного результату» у м. Гомель республіки Білорусь(2013 р.);
- міжвузівській

науково-практичній

конференції

«Економіка.

Управління. Інновації» Коледж транспорту і комп’ютерних технологій ЧНТУ
(2016 р.)
Постійна участь у підготовці та проведені міжпредметної олімпіади в
коледжі з предметів „Бухгалтерський облік”, „Економіка підприємства”,
„Інформаційні системи і технології”.

