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1. Навчальна робота
Навчальна робота виконувалась відповідно до індивідуального плану.
Навчальні курси: Оподаткування, Інформаційні системи та технології в
обліку, Статистика, Основи наукових досліджень, Сучасні статистичні
методи економічних досліджень
Здійснювалось керівництво кваліфікаційними роботами.
2. Методична робота
Розроблення освітньо-професійної програми спеціальності «Облік і
оподаткування»
Розроблення навчального плану ОП «Бізнес-аналітика та міжнародна
статистика»
Перевірка робіт на наявність запозичень (системний оператор)
Видання навчальних посібників, методичних вказівок, рекомендацій:
Економічна статистика: навчальний посібник / Пономарьова Т.В. та ін.
(колектив авторів). Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. 388 с. (25,1
ум. друк. арк., особисто автору належить 1,5 д.а. – складено тему 12
«Статистика оподаткування»).
Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Пономарьова Т.В. та ін. (колектив
авторів), за ред. В.М.Соболєва. Х.: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018.
218 с. Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНУ (протокол № 5 від 27. 04.
2018р), с.84-95. (13,9 ум. друк. арк., особисто автору належить 0,3 д.а. –
складено тему п.2.4 «Облік розрахунків з оплати праці»).
Міжнародна статистика : навчальний посібник / Пономарьова Т.В. та ін.
(колектив авторів). Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. 442 с. (25,2 ум.
друк. арк., особисто автору належить 1,4 д.а. – складено розділ 5 «Міжнародні
зіставлення макроекономічних показників»).
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт студентів
спеціальності «Облік і оподаткування» / Пономарьова Т.В, Розіт Т.В., Соболєв
В.М., Слюніна Т.Л. та ін. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 42 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентів спеціальності
«Облік і оподаткування» / Пономарьова Т.В., Розіт Т.В., Соболєв В.М., Слюніна
Т.Л. та ін. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 38 с.
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів
спеціальності 051 «Економіка» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) /
Пономарьова Т.В., Корепанов О.С., Кущенко О.І. та ін. Х.: ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2019. 32 с.
3. Наукова робота (перелік праць додається)
Публікація статті у науковому виданні, що індексуються у міжнародних
науковометричних базах SCOPUS та/або Web of Science – 2
Публікація статті у фахових виданнях – 6
Статті у наукових журналах – 3
Тези – 25 (керівництво науковою роботою студентів з підготовкою доповіді на
всеукраїнській конференції)
4. Організаційна робота
Виконання обов’язків куратора академічної групи
Участь у вступних випробуваннях магістрів спеціальностей «Облік і
оподаткування», «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика»,
«Економічна аналітика та статистика»
Член редколегії Науковий журнал «Соціальна економіка»
Гарант ОП «Облік і оподаткування» (бакалаврський рівень)

