
Петровська Вікторія Олександрівна 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

 

Педагогічне кредо: «Кожен студент – особистість, тому необхідно 

створити умови для його розвитку та самореалізації. Виконуй роботу якісно, 

професійно, з любов'ю» 

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 бухгалтерськихдисциплін. 

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 професійно- 

технічної освіти державної служби зайнятості з науково-технічного напрямку: 

«Основи економіки (підприємницька діяльність)». 

В 2016 році успішно прослухала курс навчання: Користувач програмного 

забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія» отримала 

сертифікат з правом викладання. 



Участь:  

У міжвузівській науково-практичній конференції «Розвиток сучасного 

менеджменту в Україні: перспективи і напрями» КТКТ ЧНТУ, тема роботи 

«Оподаткування самозайнятих осіб в Україні» (05.12.2018 р.). 

У міжвузівській науково-практичній конференції «Соціально - трудові 

відносини в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку» КТКТ 

ЧНТУ, тема роботи «Підвищення рівня зайнятості населення в Чернігівський 

області» (05.12.2019 р.). 

У Всеукраїнській науково-практичній конференції «Методи управління в 

умовах трансформації суспільних відносин» ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська 

політехніка», тема роботи «Негативні наслідки та перспективи розвитку 

середнього та малого бізнесу під час пандемії» (20.11.2020 р.). 

У щорічних Всеукраїнськихнауково-практичних конференціях: «Нові 

інформаційні технології в освіті» (Технології «1С: Підприємства» у 

підготовціефективнихтапотрібнихдлянаціональноїекономікикадрів), м. Київ, 

ТОВ «СКАЙЛАЙН СОФТВКР» 2016-2017р.р. 

У щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях "Нові 

інформаційні технології управління бізнесом", м. Київ, САБ 2019 - 2020р.р. 

У заході «Європейські освітні програми для України та можливості 

співпраці з представництвом ЄС» 2018р. 

У конференції «Перехід до електронного журналу і щоденника. 

Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання» Навчально-науковий 

інститут неперервної освіти, ІМЗО (15.05.2020р.). 

У обласних методичних об’єднаннях викладачів загально-технічних та 

спеціальних дисциплін з 2016 р. по 2019 р., обласних методичних об’єднань 

викладачів обліково-економічних дисциплін з 2019 р. по 2020р. 

Пройшла онлайн- курс «Академічна доброчесність» на онлайн - 

платформі «EDERA» (13.10.2019р.). 

Пройшла курс в Національній онлайн-школі «Фінансова грамотність для 

підприємців» на онлайн - платформі «Дія.Бізнес» (09.01.2021р.). 



Організація та проведення міжпредметної олімпіади з економіки 

підприємства, бухгалтерського обліку та інформаційних систем серед студентів 

коледжу з 2016р. по 2020р. 

Підвищення кваліфікації: 

Пройшла навчання з 05.02.2018р. по 16.02.2018р. за програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за категорією «Викладачі 

коледжів, технікумів» спеціальні дисципліни (бухгалтерський облік) НАПНУ 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіту» ЦІППО. 

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. 

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. 

Методичні розробки: 

Методичні вказівки «Бухгалтерський облік в схемах і таблицях» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування / Укл.: 

Петровська В.О., – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2019. – 45 с. 

Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни 

“Бухгалтерський облік” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 

Управління та адміністрування / Укл.: Петровська В.О., – Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2019. – 85 с. 

Робота з обдарованою молоддю:  

Підготовка студентки групи ЕП-4 Ніколаєнко Л. до участі у міжвузівській 

науково-практичній конференції «Моніторинг соціально-трудової сфери як 

інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин», тема 

доповіді «Підвищення рівня зайнятості населення в Чернігівській області», 

КТКТ ЧНТУ 2017р. 



Підготовка студентки групи ЕП-5 Шемендюк А. до участі у міжвузівській 

науково-практичній конференції «Розвиток сучасного менеджменту в Україні: 

перспективи і напрями», тема доповіді «Ефективність фрілансу в сучасних 

умовах», КТКТ ЧНТУ 2018р. 

Підготовка студентки групи ФБС-6 Кревсун К. до участі у міжвузівській 

науково-практичній конференції «Соціально - трудові відносини в Україні: 

особливості становлення і перспективи розвитку», тема доповіді «Детінізація 

доходів населення в Україні», КТКТ ЧНТУ 2019 р. 

Підготовка студентів до участі в Global Money Week 2018р. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


