Ураскіна Тетяна Іванівна
Освіта: вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації,
1972-1977 рр.
Спеціальність за дипломом: економіка і організація повітряного
транспорту.
Стаж педагогічної роботи: 30 років 6 місяців.
Місце роботи: Коледж Київського національного університету технологій та дизайну.
Посада: викладач.
Викладаю дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія
Державні нагороди, звання: педагогічне звання «викладач-методист».
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:
підвищення кваліфікації на кафедрі менеджменту сфери послуг Київського національного
університету технологій та дизайну, 2012 рік.
Результати попередньої атестації: квітень 2014 року, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «викладачметодист».
Грамоти та подяки: Почесна грамота Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації м. Києва (2013-2014 н. р.) , Подяка Ради директорів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації м. Києва за активну участь в роботі міського методичного
об’єднання.
Участь в роботі міських, районних МО: «Інтерактивні методи в модульному навчанні
дисципліни «Економічна теорія». (2013-2014 н. р.)
Виступ на сторінках преси:
Стаття «Система внутрішнього контролю щодо формування професійно значущих
якостей студентів».
Стаття «Інтерактивні методи в модульному навчанні дисципліни «Економічна
теорія».

Професійна діяльність.
В своїй роботі спрямовую курс на формування у майбутніх фахівців засвоєння системи
економічних знань, економічного мислення, що дозволяє мислити більш послідовно в широкому
діапазоні суспільно – економічних проблем розвитку національної економіки. Використовую в
педагогічній діяльності новітні інформаційні технології, форми інтерактивного навчання
та застосовую інтегрований підхід до вивчення дисципліни. Форми і методи спрямовую на
реалізацію особистісного потенціалу кожного студента. Постійно підвищую рівень своїх
знань.
Проведено відкритих:
а) занять: по 1 щороку
б) виховних годин: по 1щороку
в) тематичних вечорів, вечорів відпочинку:
2014 рік – «Знайомство з основами сімейної економіки» (сімейні доходи, їх структура,
планування витрат, сімейний бюджет); 2015 рік – «Тайм-менеджмент» (раціональна
організація самостійної роботи студентів, правильне планування свого дня, організація
самостійної життєдіяльності).
Методичні розробки п’яти останніх років:
Розробка варіативних компонент освітньо-професійних програм до Галузевих
стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст спеціальностей «Дизайн», «Художнє фотографування»,
«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Організація обслуговування
населення».
Розробка навчально-методичного посібника з дисципліни «Економічна теорія».
Розробка навчально-методичного посібника з дисципліни «Макроекономіка».
Розробка навчально-методичного посібника з дисципліни «Мікроекономіка».
Розробка навчальних та робочих програм з дисциплін:«Економічна теорія»,
«Мікроекономіка,«Макроекономіка»,«Економічний аналіз»,«Фінанси підприємств»
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисциплін:
«Економічна теорія», Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічний аналіз»,
«Фінанси підприємств».
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисциплін:
«Економічна теорія», «Мікроекономіка»,«Макроекономіка», «Економічний аналіз»,
«Фінанси підприємств».
Розробка ККР з дисциплін:«Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Економічний
аналіз», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств».
Тестовий контроль з дисциплін: «Економічна теорія», «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств».

