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Ружанцева Тетяна Георгіївна  
• Освіта вища, 2000-2004 роки – Житомирський  державний технологічний 

університет, спеціальність  «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з 

обліку і аудиту» 

• Стаж  роботи: загальний – 25 р.; педагогічний – 20 р.; на посаді - 20 р. 

• Рік та результати останньої атестації: 2017 рік, вища категорія, 

старший викладач 

• телефон: 067 682 99 53, е-mail педагога: ruzhantceva@gmail.com,  

• веб-сайт, блог  педагога:https://sites.google.com/site/portfolioruzancevoie/ 



 
Методична проблема  

«Формування ключових економічних компетентностей 

на уроках професійно-теоретичної підготовки через 

використання педагогічних інновацій з врахуванням 

вимог змішаного навчання» 



Підвищення кваліфікації 



З досвіду роботи 



 
Які  ж онлайн-ресурси  

я  

 

використовувала  для дистанційного навчання, 

щоб зробити його цікавішим. 

Обрати  один ресурс для дистанційного навчання – це 
означає обмежити можливості учасників 
дистанційного навчання. Тож у ході роботи ресурси 
можна змінювати, доповнювати один одним.  

Отже: 
Формат навчання 

•  Онлайн – відеоконференції та 

вебінари( засідання МК) 

• Zoom 
• Skype 
 

 

https://www.zoom.us/
https://www.skype.com/uk/


Платформи для комунікації 

(офлайн навчання) 

• HUMAN 

• Мій клас (як класний 
керівник) 

• Classtime 

• Viber 

• Telegram 

• Prometeus 

• EdEra 

 

https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
http://www.classtime.com/
https://www.viber.com/en/
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/web.telegram.org
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/prometheus.org.ua
http://www.ed-era.com/


 

 

 

 

 

Особлива увага підготовці та створенню 

уроків для використання при всіх форматах 

навчання 

• Теорія – наповнення текстовими та 

відеоматеріалами, презентаціями 

• а) Розміщення матеріалів у своєму 

особистому сайті або на платформі 

HUMAN 

або використовувався додаток Padlet 

• б) Наповнення – готуються добірки 

відео в YouTube 

 



  

 

 
Інструменти для використання при 

закріпленні матеріалу в практиці 

моєї діяльності 

• Тренажери 

• – LearningApps 

• б) Тестування: 

• - Classtime 

• – Google Форми 

• - На урок 

• - OnlineTestPad  

• - Всеосвіта 

 

https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/learningapps.org
http://www.classtime.com/
http://www.classtime.com/
http://www.classtime.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/naurok.com.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/naurok.com.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/naurok.com.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/naurok.com.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/onlinetestpad.com
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/onlinetestpad.com
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/onlinetestpad.com
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/vseosvita.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/vseosvita.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC/vseosvita.ua


 

Тематичне оцінювання 

здійснюю на платформах 

Всеосві
та 

https://www.triventy.com/host/0453969
https://onlinetestpad.com/ua/tests


Приклад: платформа Classtime  

•Розробляю тести і використовую 
on-line електронне оцінювання 
знань здобувачів освіти, так як це  
є необхідною умовою,  сприяє 
підвищенню якості знань 
здобувачів та ефективності 
контролю в процесі навчання.   
Classtime не потребує 
встановлення на гаджет, а працює 
за посиланням 
Я можу відстежувати весь прогрес 
через свій акаунт.  

 

Моя сторінка Classtime  
 



Розробила свою методику побудови та 

проведення он-лайн уроку 

• Основні дидактичні 

вимоги. 
Надати  учням інструменти  для 

самостійного опрацювання 

матеріалу: 

• теоретичний матеріал, 

• ілюстративне чи графічне 

зображення (пояснення), 

•  лінк на відео для перегляду, 

•  check-list для закріплення 

знань 

• презентації, схеми, таблиці 

• Готую: 
• творчі завдання, як 

індивідуальні, так і для 

групової роботи через систему 

відео уроків; 

• тестові завдання для 

формувального  та 

тематичного оцінювання; 

• опорні конспекти; 

• перелік навчальної 

електронної літератури; 

• посилання на відео та 

тренажери. 



Для спільної 
роботи 

Для онлайн-
зустрічей 

Для фідбеку 

Узагальнена 

діяльність 

під час 

дистанційного 

навчання 



Основні поняття фіксуються в опорних конспектах 

Опорні конспекти лекцій з предметів  

«Основи галузевої економіки і 

підприємництва»,  

«Основи енергоефективності»,  

«Облік і калькуляція»  за  

всіма професіями 

А 
Б 

В 



Публікації 



Тестовий контроль знань 



Використання інтерактивних методів навчання 

• «Робота в парах», 
«Ротаційні (змінні) 
трійки»,  

• «Карусель», 
«Мікрофон» 
«Мозковий штурм», 
«Мозаїка»,  

• «Аналіз ситуації» 

• «Скрайбінг» 

 



Конкурси 

ІІІ місце  в обласному  конкурсі на 
кращий бізнес-план зайняв 
Черніцький Назар 2020 рік 

Диплом за перемогу на обласному 
конкурсі на кращий електронний 
засіб  навчального призначення 
2019 рік 

 



О б л а с н и й   к о н к у р с  

«ЖИТОМИРЩИНА – моя мала Батьківщина» 
 



Учнівська олімпіада в ЖНАЕУ 

(ІІІ місце) 



Успішно втілюю проектну діяльність 

Проекти (зразок) 
•«Організація отримання кредиту в 

банку» 

•«Кошик бізнес-ідей» 

•«Бізнес-проект з професії «фермер» 

•«Створення економічного простору 

Бердичева та району» 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Проектна діяльність учнів, як 

стимул інтересу до нових 

знань, практична 

спрямованість вивчення 

предметів 



Проект допоміг 
залучити учнів до процесу 

 отримання  економічної інформації 
та її подальшого застосування 





Учнівська олімпіада в ЖНАЕУ 

(ІІІ місце) 



Голова методичної комісії  механізації сільського 

господарства, автомобільного транспорту та 

підприємницької  діяльності 

 

• Чітко і конкретно визначаю зміст 

роботи методичної комісії відповідно до 

цілей і завдань методичної роботи 

навчального закладу, визначених 

концепцією його розвитку, єдиною 

науково-методичною проблемою, 

нормативною базою викладання предметів, 

методичними рекомендаціями всіх рівнів. 

• Визначаю пріоритетні напрями роботи, 

функціональні обов’язки членів. 

• Складаю план роботи методичної 

комісії на навчальний рік з урахуванням 

діагностування педпрацівників. 

 Активізую і синтезую роботу методичної 

комісії, організовую науково-дослідницьку, 

експериментальну, інноваційну роботу 

педпрацівників. 

 



Я – класний керівник 

ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ  

ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

Ділові ігри; 

Тренінги; 

Турніри інтелектуальних ігор  

Усні журнали; 

Акції 

 

•Відкрита виховна година «Хто 

зверху» до дня Святого Валентина. 
Мета заходу: Пропагувати в підлітків ідею 

гендерної рівності, виховувати почуття 

колективізму, відповідальності за доручену 

справу та  вміння працювати в команді. 

 



Маю власний Web-сайт - як один із засобів упровадження ІКТ 

та як джерело інформації для здобувачів освіти та колег  

 САЙТ 

• презентація власного 

професійного рівня; 

• навчальні, комунікативні, 

контролюючі задачі; 

• підвищення рівня ІКТ 

компетенції;  

• використання дистанційних 

форм навчання.  

 

.  



Обласна методична секція  
Відкритий урок на тему «Податки в нашому житті» 



 
Моє педагогічне 

кредо: 

 
 

Усе можливо, на 
неможливе просто 

потрібно більше 
часу! 


