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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» 

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» 

ІВАНЧЕНКО 
Ірина 
Григорівна 

- 
 
 

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

 -   
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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРІВ 

24 січня 2023 року 

                Психолого-педагогічні аспекти сучасної освіти 

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

               Регламент 

 до 10 хв. 
 до 5 хв. 
 до 3 хв. 

 

25 січня 2023 року 

Педагогічні інновації у сфері фахової передвищої освіти 

10.00 –  початок  роботи  семінару (конференц-зал) 

Регламент 
Доповіді  до 10 хв. 
Виступи в обговоренні до 5 хв. 
Для довідок         до 3 хв. 

26 січня 2023 року 

Розвиток інтелектуального потенціалу викладача  

10.00 –  початок  роботи  семінару (конференц-зал) 

Регламент 
Доповіді  
В ступи в обговоренні 
Для довідок 

 

      до 10 хв. 
      до 5 хв. 
      до 3 хв. 
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24 січня 2023 року 
 

Психолого-педагогічні аспекти сучасної освіти  
 

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

«Сучасна аграрна освіта – 2023», 
присвячених 125 річниці Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  
 

Вступне слово: 

Литовченко  
Олена  
Володимирівна  

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

 

ДОПОВІДІ: 

 
Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  

1.  Каплун В.В., директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 
НУБіП України, доктор технічних наук, професор 
Формальна і неформальна освіта як складові забезпечення якості 
підготовки фахівців інженерних спеціальностей 
 

2.  Дяченко Л.А., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Взаємовідвідування навчальних занять як метод підтримки та розвитку 
викладача 
 

3.  Дворник А.В., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Психолого-педагогічні характеристики сучасного викладача технічних 
дисциплін 
 

4.  Іванова О.І., заступник директора Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 
Сокол Д.С., юрист сектору «Ніжинське бюро правової допомоги» 
Як отримати безоплатну правову допомогу в умовах воєнного стану. 
Поради юриста та консультації громадян 
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25 січня 2023 року 
 

Педагогічні інновації у сфері фахової передвищої освіти 
 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Зазимко О.В., заступник начальника навчального відділу НУБіП України, 
кандидат технічних наук, доцент 
Компетентнісний підхід при реалізації Законів України «Про вищу 
освіту» та «Фахову передвищу освіту» 

2. Микула О.С., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Особливості створення навчальних відеофільмів 

3. Калініченко А.О., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Використання технології web-квесту на заняттях з інформатики 
 

4. Кулик О.А., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Огляд освітніх ресурсів для організації дистанційного навчання 

5.  Приходько С.П., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Практикум «Оптичні ілюзії в нарисній геометрії» 
 

 
 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  
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26 січня 2023 року 
 

Розвиток інтелектуального потенціалу викладача 
 

ДОПОВІДІ: 
 

1.  Дворецький В.П., доцент кафедри практичної психології та соціальних 
технологій Приватного вищого навчального закладу «Європейський 
університет» 
Екстрена психологічна допомога підліткам, які пережили травмуючі 
події або стали їх свідками 

2.  Іванченко І.Г., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Огляд програм підготовки для вступу до університетів Великої Британії 
 

3.  Залозний Р.В., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Екологічні міфи в електроенергетиці 
 

4.  Петриченко Н.Г., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» 
Характеристика освітніх систем США, Великої Британії, Франції, 
Німеччини 
 

5.  Кочур Д.О., викладач ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
Вплив штучного інтелекту на розвиток суспільства 

 
 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків семінару 
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ДЛЯ НОТАТОК 
 


