
Викладач суспільних 

дисциплін

Глевич Тетяна Валеріївна
Спеціаліст вищої категорії

2013 – 2018 нр.



Методична робота

2013

•«Підліток і відповідальність. Профілактика правопорушення» (Виступ на засіданні 

циклової комісії)Методичне забезпечення предмета «Конспект лекцій з дисципліни 

«Основи митного права» (Методична розробка) «Система превентивного виховання» 

(Виступ на засіданні педагогічної ради) 

2014

•«Національно-патріотичне виховання студентської молоді». «Огляд нового 

антикорупційного законодавства» (Виступ на засіданні педагогічної ради). «Методи 

викладання правових дисциплін в ВНЗ I-II рівнів акредитації». (Методична доповідь на 

засіданні циклової комісії)

2015

•«Методичні рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання в 

коледжі», «Використання ІКТ при викладанні правових дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації». (Методична розробка)



Методична робота

2016

• «Правопорушення на транспорті та юридична 
відповідальність» (Методична розробка виховного заходу)

2017

•«Сучасна модель виховного процесу у ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» у 

контексті превентивного виховання». (Виступ на засіданні циклової комісії); 

«Впровадження ідей національно-патріотичного виховання студентської молоді» (з 

досвіду роботи) 

2018

•«Теоретично-презентаційні технології на заняттях історії та права» (Виступ на 
засіданні циклової комісії); Методичні рекомендації «Використання національно-
культурних традицій у вищому навчальному закладі під час навчально-виховного 
процесу»



Виступила на педагогічній 

раді 

2013
•«Правова освіта та правове виховання» 

2014

•«Національно-патріотичне виховання 

студентської молоді»

2014

•«Огляд нового антикорупційного 
законодавства» 



Виступила на загальних 

батьківських зборах коледжу

2013

• «Підліток і відповідальність. Профілактика 
правопорушень» 

2014

• «Патріотичне виховання сучасного студента -
запорука формування національно свідомої еліти» 

2015

• «Морально-етичне виховання студентської молоді в контексті
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

2016
•«Наркотики та статистика» 



Публікації

•«Освіта Буковини»; № 22 від 15 червня 2015 року

«Патріотичне виховання у вищому навчальному закладі»

• «Освіта Буковини»; № 15 від 22 квітня 2013 року

«Благодійності немає меж» 

• «Освіта Буковини»; № 18 від грудня 2013 року

Фізкультурнрно-спортивний захід «веселі старти»

• методичні рекомендації «Використання національно-культурних традицій у вищому 
навчальному закладі під час навчально-виховного процесу».

naurok.com.ua

• «Освіта Буковини»; № 19 від 19 травня  2017 року

«Мужність і відвага крізь роки» виховний захід



БРАЛА УЧАСТЬ У ОБЛАСНОМУ МЕТОДИЧНОМУ 

ОБ'ЄДНАННІ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВНЗ 

I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 



Брала участь в обласному вебінарі «ІТ-підтримка 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін як 

непрофільних у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 

ПТНЗ області».

«Інтегрований підхід у 

викладанні суспільних 

дисциплін як не 

профільних та їх IT–

підтримка у ВНЗ I-II 

рівнів акредитації»

Виступила з доповіддю:



БРАЛА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

29-30 ТРАВНЯ 2017 РОКУ

ВИСТУПИЛА З ДОПОВІДДЮ НА ТЕМУ

«КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ В

РОБОТІ ПЕДАГОГА ЗІ СТУДЕНТАМИ У

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ».



Підготувала та провела  відкритий 

виховний захід «Андріївські вечорниці» 



Курси підвищення кваліфікації

З 12 по 16 березня 2018 р. при Обласному 

інституті післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області як викладач 

історії, правознавства та громадянської 

освіти. 
___________________________________________________

З 16 по 29 лютого 2016 р. в навчальному

Центрі післядипломної освіти Державного

економіко-технологічного університету

транспорту за інтегрованою програмою

застосування методів активного навчання

при організації навчально-виховного

процесу вищих навчальних закладів І-ІІ

рівнів акредитації в умовах

реформування освіти України.


