ДІДУСЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Педагогічне кредо:
Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному
застосуванні в житті всього того, що знаєш.
Життєве кредо :
Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.
Коло науково-педагогічних інтересів: ефективне поєднання традиційних та
інноваційних технологій при викладанні

товарознавчих дисциплін; розвиток

професійно - творчих умінь студентів та особистості; діалогові технології
навчання; організація самостійної роботи в навчально-виховному процесі .
Має практичний досвід роботи на підприємствах торгівлі, фахову теоретичну
та практичну підготовку.
Співпрацює з адміністрацією закладів, які є роботодавцями для випускників,
організовує зустрічі з фахівцями та професіоналами.
Виконувала обов’язки голови циклової комісії маркетингу і торгівлі
Організовує та приймає участь в науково-практичних конференціях коледжу:
«Україна і СОТ та проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних
товарів», «Модифіковані товари та їх використання у харчовій промисловості»,
«Харчові добавки в житті сучасної людини», «Життя в оточенні пластику:
масштаби, проблеми та шляхи вирішення».

Регулярно проводить відкриті заняття з використання інтерактивних методів
навчання.
Є автором методичних розробок :
•

Методичні

рекомендації

щодо

проведення

практичних

занять

з

дисципліни “Товарознавство харчових продуктів”;
•

Методика

проведення

практичного

заняття

з

теми

“Вивчення

асортименту та оцінка якості харчових жирів”;
•

Сучасні проблеми фальсифікації продовольчих товарів і методи її

виявлення;
•

Роль тестового контролю

в оцінюванні рівня знань студентів

при

вивченні дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» ;
•

Впровадження нестандартних форм проведення занять при викладанні

дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів»;
•

Використання кейс-методу

при вивченні дисципліни «Товарознавство

продовольчих товарів» та інші.
Методична робота:
•

Конспекти лекцій з дисциплін: Комерційне товарознавство продовольчих

товарів, Товарознавство харчових продуктів та Товарознавство продтоварів.
•

Методичні

рекомендації

щодо

проведення

практичних

занять

з

дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів».
•

Методичні

рекомендації

для

самостійної

роботи

з

дисциплін

«Комерційне товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство харчових
продуктів».
•

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять

з

дисциплін «Комерційне товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство
харчових продуктів».
Є керівником студентського гуртка «Світ товарознавства».
Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної
державної адміністрації.

Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі
спеціальності

5.03051001

«Товарознавство

та

комерційна

діяльність»

Полтавського комерційного технікуму 2017 р. м. Полтава.
Член експертної комісії з проведення первинної експертизи освітньо
професійної

програми

спеціальності 076

«Товарознавство

та

комерційна

«Підприємництво, торгівля

діяльність»

зі

та біржова діяльність»

Торговельно–економічного коледжу Київського національного торговельно–
економічного університету 2019 р. м. Київ.
Член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми Товарознавство в митній справі зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст Харківського кооперативного торгово-економічного
коледжу 2019 р. м. Харків.
Пройшла онлайн- курс «Академічна доброчесність» на онлайн - платформі
«EDERA» -2019р.
Взяла участь:
у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з дорослими
студентами в коледжах, технікумах» з 11.11.2019р. по 16.11.2019 р. НАПНУ
ДЗВО «Університет менеджменту освіту» ЦІПО;

у

конференції

«Перехід

до

електронного

журналу

і

щоденника.

Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання» Навчально-науковий
інститут неперервної освіти, ІМЗО (15.05.2020р.).
Учасник обласного методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних
та спеціальних дисциплін.

Учасник навчально-методичного заходу «Впровадження інформаційнокомунікаційних технологій в навчальному процесі закладів фахової передвищої
освіти», організований Радою директорів закладів вищої освіти 1-2 рівня
акредитації Чернігівської області.

Пройшла навчання з 07.09.2020р. по 11.09.2020р. за програмою підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу «Проєктування
відкритих онлайнкурсів та створення відеолекцій» НМЦ вищої та фахової
передвищої освіти.

14.04.2021р. по 17.04.2021р. у формі онлайн курсу пройшла навчання за
програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти».

