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Термін вивчення: 2010-2012н.рр.

Хто вивчає: Методист, голова циклової комісії, голова методичної  Ради

Форми вивчення: - відвідування занять з послідуючим їх обговоренням

- відвідування та обговорення виховних заходів

- вивчення документації 

- вивчення методики застосування ТЗН, нових інформаційних технологій

- вивчення та оцінювання методичних експонатів на виставку

- анкетування студентів 

- зріз знань

Матеріали, що готує 

викладач  Рублевська 

Л.Л.

- виступ на педраду про власний досвід, методичну роботу, інновації 

- навчально-методичну документацію

- методичні напрацювання за 2 роки

Матеріали, що готує 

методист:    

- План вивчення досвіду

- Повідомлення про відкриті заходи, їх результативність

- Реклама досвіду з метою його поширення

- Опис досвіду викладача. Акцент на  пілотуванні педагогічного коучингу

- Відгуки викладачів про відвідані заняття

- Аналіз зрізу знань

- Висновки

Матеріали, що готує 

голова циклової 

комісії:    

-Відгуки голови ЦК про організацію роботи                                                         

- Відгуки викладачів про відвідані заняття

- Анкети студентів

- Аналіз зрізу знань

- Висновки

Способи 

пропагування 

досвіду:

Виступи, доповіді на семінарах, педраді, на засіданнях ШМВ, відкриті заняття, 

майстер-класи, участь у конкурсі НМЦ, підготовка оглядової статті, випуск 

методичного бюлетеня (експрес-інфо)

П Л А Н
вивчення досвіду роботи викладача облікових дисциплін Рублевської Л.Л.



Разом з 
донькою –
на свято



Людмила – берегиня козацького 
роду!

Вона щиро запрошує всіх до 
господи, 

На столі гостей чекає їжа вся, 

Найсмачніше – запечене порося!



- Ось залізу на козацьку вежу,

кину аж за обрій погляд свій:

може, інновацію приглежу!

Хто зі мною – залізай мерщій!



Навіть 

із  відомим

депутатом 

обнімаюсь 

як із рідним 

татом! 

На фото: Л. Рублевська та гість спортивно-патріотичного свята технікуму О. Ляшко, народний 
депутат України



… і пікнік 

вона організує,

й шашлики чудові

приготує!



Із Людмили 

хоч пиши 

бестселер:

завжди і усміхнена, 

й весела,

навіть коли строго

наставляє, 

заперечує

чи відмовляє –

теж ясною 

усмішкою

сяє!



Вміє наша героїня працювати,

вміє вона і відпочивати!

Квіти, сад, екскурсії,  грибочки –

все встигає, 

ще попутно й мамонтів приручає! 



Замість епіграфа:
Сійте любов 
Просто так і з нагоди, 
Сійте знову і знов, 
В ясний день і в негоду. 
Сійте щедро, густіш засівайте. 
Хай женці інші жнуть, 
Ви врожай не чекайте. 
Не шкодуйте зерна – золоті переливи; 
Сійте  й друзям своїм, 
І кому вороги ви. 
Сійте любов ,
І плоди будуть гожі. 
Сійте всюди, й задарма, 
На Христа будьте схожі. 
Спорожніти засіки 
Ваші більше не зможуть: 
Все, що ви віддасте, 
Те, що є - лиш примножить!

Автор - В.Крамаренко
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Кредо викладача Рублевської Л.Л.

ВПЕРЕД ДО МЕТИ,

НЕ ОПУСКАЮЧИ 

РУК

життєве

ВІДДАЙ ЛЮДИНІ 

КРИХІТКУ СЕБЕ.

ЗА ЦЕ ДУША

НАПОВНЮЄТЬСЯ 

СВІТЛОМ
Л. Костенко

професійне

ЩОБ МАТИ ПРАВО 

ВЧИТИ, 

ТРЕБА  ПОСТІЙНО 

ВЧИТИСЯ САМОМУ

творче



Підвищення рівня кваліфікації викладача Рублевської Л.Л.

2005 – 2006 рр. –
навчання 

на педагогічному
факультеті 

Київського НАУ

2012 рік –
ФПК

викладачів облікових 
дисциплін

на базі НУБІП

Травень 2010 р. –
2010 рік - ФПК на базі

Білоцерківського 
НАУ,
Тема:

―Впровадження
і використання 
інноваційних 

технологій
в системі виховної 

роботи



Результативність додаткової 
освіти та самоосвіти 

викладача Рублевської Л.Л.

2009
Вища 

категорія
2006 

Перша
категорія2004 

Друга 
категорія1999 

Спеціаліст



Навчальний

рік 

Назва конкурсної роботи 

2008-09 Бухгалтерський облік. Конспект лекцій

2008-09 Креативний бухгалтерський облік

2009-10 Портфоліо студента. Контроль і ревізія

2009-10 Сайт з фінансового обліку - співавтор

2010-11 НМК з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

2011-12 Педагогічний коучинг від Рублевської Л.Л.

Конкурсні роботи, підготовлені викладачем Рублевською Л.Л. 

протягом останніх 5 років та рекомендовані конкурсною комісією 

технікуму на виставку НМЦ 



Форми

роботи

- Гурток ―Навчальна бухгалтерія‖

- Пошукова робота з написання звітів та курсових робіт

- Розвивальні шоу, конкурси, вікторини, олімпіади 

За розробленою
шкалою 

переводу 
набраних бонусів

на посадах 
навчальної

бухгалтерії у 
п’ятибальну

систему

Перевірка та 
оцінювання 
результатів 

наукового пошуку 
згідно 5-бальної 

системи 
оцінювання

Подання для 
вручення подяк, 
грамот, премій та 
інших нагород за 

участь та 
перемогу у 

професійних 
конкурсах

Відмінна оцінка 
переможцям 
олімпіад та 

регіональних 
професійних 

конкурсів

- Підготовка до участі в регіональних та Всеукраїнських професійних 
олімпіадах

Система позааудиторної та гурткової роботи 
викладача Рублевської Л.Л. зі студентами ІІ-ІІІ курсів

Форми
оцінки 
резуль-
татів 
роботи



2008 2009 2010 2011 2012

Статті в 

спец.виданнях
2

Методичні
публікації

1 1 1

Виступи на 
семінарах:

-обласних

-у навч. закладі

-

2

1

2

1

2

1 НМЦ

2

1

2

Майстер-

класи
1 1 НМЦ 1

Участь

у конкурсах
1 1 2 1

Рецензії 1 4

Методрозробки та 
доповіді

2 2 2 4 2

Відкриті
заняття 1 1 1 1

Методична активність викладача Рублевської Л.Л.





ДЕРЖАВА 
ЛЮДИНА

основний ресурс 
держави

РОЗВИТОК 
ДЕРЖАВИ 

РОЗВИТОК
ЛЮДИНИ

РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ВИХОВАННЯ

Чого
навчати?

Як навчати? Для чого?

ЗНАННЯ ОСВІТНІ 
РЕСУРСИ

ЦІЛІ І ПОТРЕБИ 
СУСПІЛЬСТВА

Так бачить Рублевська Л.Л. 
пріоритети освіти

ДЕРЖАВА 
ЛЮДИНА

основний ресурс 
держави

РОЗВИТОК 
ДЕРЖАВИ 

РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ВИХОВАННЯ

Чого
навчати?

Як навчати? Для чого?

ЗНАННЯ ОСВІТНІ 
РЕСУРСИ



ЧОГО НАВЧАТИ? –
диктується навчальними
планами, програмами та 

вимогами сьогодення

ЯК НАВЧАТИ? -
ось питання
всього життєвого
шляху кожного 
небайдужого
викладача

ДЛЯ ЧОГО НАВЧАТИ ТА 
ВИХОВУВАТИ? – на це
питання дають відповідь
освітньо-кваліфікаційні
характеристики, Закон про 
освіту, освітня парадигма 
тощо

Міркування Рублевської Л.Л. з приводу попередньої, удосконаленої нею, 
схеми:



Виходячи з освітянських пріоритетів, 
викладач формує своє бачення підходів

до навчання та виховання студентів
і на підставі педагогіко-психологічного

дослідження застосовує
педагогічний коучинг

Коучинг — це інструмент, призначений для 
розкриття потенціалу людини, розвитку його 
здібностей і талантів у різних сферах життя,-

переконана Л. Рублевська

Коучинг (англ.«coach») означає тренувати, вчити, направляти, 
підказувати, забезпечувати фактами



ЗАПРОПОНОВАНІ варіанти відповідей

1. «невміння викладача знайти підхід»
2. «нецікаве подання дисципліни» 
3. «лінь та байдужість студента»
4. «несправедливість викладача»
5. «недостатність уваги та контролю з

боку викладача»
6. «велике навчальне навантаження»
7. «низька кваліфікація вчителя» 
8. «слабке здоров’я студента»
9. «сімейні проблеми та негаразди» 
10. «неуважність батьків до потреб 

дітей»
11. «педагогічна занедбаність та 

безконтрольність у шкільному віці»
12. «складність навчальної програми»
13. «невпевненість у собі».

Для успішного педагогічного коучингу Рублевська Л.Л. проводить значну 
підготовчу роботу. 

Зокрема, вона застосовує в своїй діяльності підсумки  анонімного анкетування 
студентів за результатами попереднього семестру.

Так, викладач пропонує з переліку можливих причин низької успішності обрати 
три найголовніші (на думку студента) та структурувати їх. НАПРИКЛАД:

ПІДСУМКИ АНКЕТУВАННЯ у 2011р. (щороку
суттєво відрізняються і в цілому, і в розрізі груп)

1. «велике навчальне навантаження» - 23%
2. «лінь та байдужість студента» – 23%, 
3. «слабке здоров’я студента» – 22%, 
4. «складність навчальної програми» – 12%, 
5. «педагогічна занедбаність та 

безконтрольність у шкільному віці» – 5%, 
6. «нецікаве подання дисципліни» – 5%, 
7. «невпевненість у собі» – 4%,
8. «сімейні проблеми та негаразди» – 3%, 
9. «невміння викладача знайти підхід» - 2%, 
10. «пасивність батьків і їх неуважність до 

потреб дітей» – 1%.



Психологи до причин недостатньо високої успішності відносять: 

• нечітку сформованість мотиваційно-потребнісної та емоційно-вольової

сфери – 63%, 

• наслідки неправильного виховного впливу (висока особистісна тривожність, 

неадекватна самооцінка, низький рівень розвитку вольової самоорганізації) 

– 58%,

• слабке здоров’я– 37%, 

• ігнорування батьками законів психофізичного розвитку дитини та їх амбіції–

29%, 

• недостатнє врахування індивідуальних особливостей студентів – 27%, 

• складні життєві обставини– 26%.

Далі викладач співставляє отримані розрахункові дані з даними психологічної служби.



Результатом такого порівняння стала упевненість викладача у правильності 
обраної тактики поведінки щодо більшості студентів певної групи.

Тож у 2011-12 н.р. перед Рублевською Л.Л. постали першочергові завдання:

1. максимально спростити подачу ключових знань, навчити студентів 
використовувати тісну мережу міждисциплінарних зв'язків – таким чином 
перебороли страх навантаження новою інформацією;

2. максимально задіяти студентів у пошуково-креативній роботі та відповідно її 
оцінити,  урізноманітнити роботу навчальної бухгалтерії, розкрити приховані 
можливості кожного – так переборювали лінь, байдужість, попутно долали 
невпевненість;

3. легкий характер викладача, сприятлива атмосфера довіри й розуміння, 
доречні паузи,  вміння знімати напругу - це ті здоров’язберігаючі якості, які 
дозволяють викладачу вирішувати педагогічні завдання без шкоди для 
фізичного й психічного здоров’я студентів



Одночасно викладач досягає й іншої мети: досліджує синергетичні зв'язки у

використання інноваційних та інформаційних технологій навчання.

З огляду на це доречно

нагадати, що методична проблема,

над якою вже три роки працює

Людмила Леонідівна, звучить так:

Використання синергетичних

прийомів у застосуванні методики

інтеграції інноваційних та інформа-

ційних технологій навчання при

викладанні облікових дисциплін

СИНЕРГЕТИКА – дослівно: енергія спільної дії

Цьому процесу сприяє той

факт, що Рублевська Л.Л. викладає

дисципліни, які знаходяться в тісній

взаємообумовленості:

Бухгалтерський облік

Інформаційні системи і 
технології в обліку

Контроль і ревізія



- На питання "Що таке синергетика?" 

можна дати декілька відповідей:

1) у буквальному сенсі мова йде про 

явища, які виникають від спільної дії 

декількох різних чинників, тоді як кожен 

окремий чинник до цього явища не 

приводить;

2) синергетику часто визначають як науку 

про самоорганізацію;

3) можна дати й третє визначення: 

синергетика — наука про несподівані 

явища. Це визначення не суперечить 

попереднім, а швидше доповнює їх. 

З Людмилою Леонідівною цікаво розмовляти на професійні теми.

Коли ми поцікавилися, як вона може пояснити “для чайників”

використання cинергетичного підходу  до процесу навчання, то почули таке:

-Якщо перекласти це на процес навчання,

- продовжує Рублевська Л.Л., - то

поступальний рух в набутті кращих знань

та вмінь перетворюється в ―несподівано‖

високий результат саме через систему

організації роботи студентів, терплячого й

доречного коучингу, прищеплення

прагнення до успіхів та достатньо високого

рівня самоорганізації так званих коучів.

-У певний момент студент набуває

якостей, яких очікують усі викладачі – у

нього відкривається професійне ―бачення‖!

Погодьтеся: чітко, коротко й досить 

зрозуміло 



Групи та 

показники

2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

21 група

- середній бал 3,98 4,0 3,99 4,0 4,0

- якісний 

показник, %

68,8 70,2 70,1 72 74,2

22 група

- cередній бал 3,99 4,0 4,0 4,2 4,2

- якісний 

показник, %

70,4 71,0 70,8 72 75

Динаміка результатів щорічних директорських контрольних робіт з 

дисципліни “Бухгалтерський облік” , що вивчається з застосуванням 

синергетичних технологій

РЕЗЮМЕ: на фоні загального зниження 
тяги студентів до знань синергетика 
забезпечує стабільний середній бал та 
підвищення якості навчання  



Період/середн

ій бал

2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

І семестр 4,25 4,28 4,30 4,39 4,55

ІІ семестр 4,20 4,28 4,32 4,42 4,58

Екзамен 4,34 4,31 4,40 4,51 4,6

Тенденція зміни середніх семестрових та підсумкових оцінок 

з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»

ІСТО – це улюблена дисципліна студентів саме через те, що кожен з них отримує

максимум самостійності, може демонструвати творчий нестандартний підхід до роботи,

може помилятися й сам шукати помилки, самостійно виправляти їх – і в результаті здатен

отримати найвищий бал; викладач при цьому виконує роль тьютора та коучера.

Оцінки з ІСТО – найвищі серед фахових дисциплін.



Державні 

екзамени

2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

31 група 4,08 4,26 4,14 4,26 4,55

32 група 4,25 4,39 3,97 4,09 4,23

Державні екзамени– вінець навчання
(офіційна статистика Сосницького ТБО)

Інформація про інші групи в таблиці не подається. Актуальними є лише

дані про групи, в яких Рублевська Л.Л. застосовує технологію коучингу та

синергетичний підхід до навчання.

Як бачимо з графіка (див.далі), після переломного 2010 року

спостерігається чітка тенденція до підвищення середнього балу .
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Графік зміни успішності студентів
на Державних екзаменах 31 група
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