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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРІВ: 

 

ЛИТОВЧЕНКО  
Олена  
Володимирівна 

- директор Відокремленого структурного підрозділу 
«Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

ШЕЇН 
Тетяна 
Володимирівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський 
фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» 

ШЕВЧЕНКО 
Наталія 
Олександрівна  

- заступник директора з виховної роботи Відокремленого 
структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» 

ЛАНДИК  
Олександр 
Григорович 

- завідувач відділення технічно-енергетичних систем та 
засобів автоматизації Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

РОМАНЕНКО 
Тетяна  
Василівна 

- завідувач відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

ЛАВСЬКА 
Наталія  
Вікторівна 

- 
 
 

методист навчально-методичного підрозділу 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський 
фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» 

 -   
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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРІВ 

18 січня 2022 року 

Інноваційна діяльність викладача –  
ознака сучасності освіти 

10.00 –  початок  роботи  семінару (конференц-зал) 
 
 
Доповіді 
Виступи в обговоренні 
Для довідок 

                Регламент 

 до 20 хв. 
 до 5 хв. 
 до 3 хв. 

 

19 січня 2022 року 

Освіта впродовж життя   

10.00 –  початок  роботи  семінару (конференц-зал) 

Регламент 
Доповіді   до 20 хв. 
Виступи в обговоренні до 5 хв. 
Для довідок         до 3 хв. 

20 січня 2022 року 

Практичне застосування інтерактивних технологій   

10.00 –  початок  роботи  семінару (конференц-зал) 

Регламент 
Доповіді  
В ступи в обговоренні 
Для довідок 

 

      до 20 хв. 
      до 5 хв. 
      до 3 хв. 
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18 січня 2022 року 

Інноваційна діяльність викладача –  
ознака сучасності освіти  

Відкриття циклу щорічних науково-методичних практичних семінарів  
науково-педагогічних та педагогічних працівників  

 «Сучасна аграрна освіта – 2022»  
 

Вступне слово: 
 

Литовченко  
Олена  
Володимирівна  

директор Відокремленого структурного підрозділу 
«Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

   

ДОПОВІДІ: 

1.  Глазунова О.Г., декан факультету інформаційних технологій НУБіП України, 
доктор педагогічних наук, професор 
Ресурсне та інструментальне забезпечення навчання в умовах 
дистанційної освіти 

2.  Іванов Є.К., Шевченко В.Г., викладачі   ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України» 
Порівняльний аналіз результатів ЗНО 2019-2021 років студентів закладів 
фахової передвищої освіти Чернігівської області 

3.  Кисла О.М., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Використання іншомовних слів в українській мові: користь чи шкода 

4.  Лисенко І.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
інформаційних технологій та аналізу даних НДУ ім. М.Гоголя  
Гейміфікація в освітньому процесі 

5.  Шевченко Н.О., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України»  
Ігрові технології під час викладання соціально-гуманітарних дисциплін на 
прикладі дисципліни «Історія України» 
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Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Іванченко І.Г., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
«Gap year» – рік між школою і університетом, зарубіжний досвід 

7.  Фоміних Тала, сертифікований тренер терапевтичних еко-програм, автор 
тренінгів «Танго з грошима», член Східноукраїнської арт-терапевтичної 
асоціації, бізнес-тренер, консультант з позитивної психотерапії 
Майстер-клас «Танго з грошима» 
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19 січня 2022 року 

Освіта впродовж життя    

ДОПОВІДІ 

1.  Озерян О.Л., член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», тренер освітніх програм Інституту 
післядипломної освіти і права Міністерства юстиції України, тренер-викладач 
Інституту вищої кваліфікації  Київського національного торговельно-
економічного університету 
Медіакультура педагога в соціальних мережах 

2.  Дворник А.В., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Навчання без зупину: вимога чи необхідність 

3.  Микула О.С., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Освіта сьогодні через призму біології і філософії 

4.  Орел О.В., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Українські платформи та ресурси для самоосвіти викладачів 

5.  Шкодин А.В., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»  
Освіта дорослих як інвестиції в майбутнє: міжнародний досвід на 
прикладі Австрії 

 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  
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20 січня 2022 року 

Практичне застосування інтерактивних технологій  

ДОПОВІДІ 

1.  Новіков М.Г., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Культурно-освітня роль музеїв на прикладі  Музею космонавтики  
ім. С.П.Корольова 

2.  Горбач В.І., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Сучасні вимоги до безпеки руху 

3.  Кочур Д.О., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Використання фітнес-трекеру в різних сферах діяльності 

4.  Петрик А.М., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Використання технології точного землеробства в сучасному 
агровиробництві 

5.  Залозний Р.В., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Практичне застосування технології гравітаційного збереження енергії 

6.  Микула О.С., викладач  ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Майстер-клас «Можливості сучасних полімерів» 

 
 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків семінару 



ХІІ науково-методичні практичні семінари 

науково-педагогічних та педагогічних працівників 

«Сучасна аграрна освіта – 2022»  

 

 7 

 
ДЛЯ НОТАТОК 

 


