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ДЕЙКУН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
 

 Дисципліни, які викладаю: іноземна (англійська) мова 

 Освіта: повна вища 

 Стаж педагогічної діяльності: 26 років 

 Категорія: вища 

 Педагогічне кредо: Кожна дитина – це особистість, 

яка потребує індивідуального підходу!  

 Проблема, над якою працюю: Методика викладання 

англійської мови для фахівців агропромислової галузі 

Моя візитівка 



 Закінчив Ніжинський державний педагогічний 

університет ім. М.В. Гоголя за спеціальністю 

«Англійська, німецька мови",  

кваліфікація - вчитель англійської, німецької мов, 

1989 рік. 

 Підвищення кваліфікації: Навчально-науковий 

інститут післядипломної освіти НУБіП 

України, кваліфікаційне посвідчення 12 СПК 

№ 899764 від 28 березня 2014 року.  

 

Здобута освіта 



                 Опрацьовано такі курси: 

1. Огляд сучасних УКТ у світі 

2. Технології дистанційного навчання 

3. Створення мультимедійних ресурсів 

4. Створення ЕНК у Moodle 

5. Методика самостійної роботи з 

використанням ЕНК 

6. Методика on-line навчання 

7. Методика тестового контролю в ЕНК. 

 



 Розроблено НМК з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» для спеціальностей «Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі» та «Організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті» 

 Триває робота над створенням електронного навчального курсу з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на 

базі платформи «Moodle» для спеціальності «Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

 Проведено відкриті заняття з тем: «Життя суспільства», «Наука в 

Україні», «Сучасні трактори», «Проблеми навколишнього 

середовища: сьогодення і майбутнє нашої країни». 

Педагогічна діяльність 



Відкрите заняття  

’’Проблеми навколишнього середовища: сьогодення і 

майбутнє нашої країни’’ 

 



Навчально-наукова діяльність 
Участь у конференціях і семінарах: 

 Студентська науково-практична конференція: «95 років Української революції (1917-1921 рр.)», 

Ніжин, НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», курування доповідей «Українська 

академія наук (1917-1921)» та «Петлюра Симон Васильович, громадсько-політичний 

державний діяч і публіцист, голова Директорії УНР і головний отаман (1918-1920 рр.)» 

 Міжнародна студентська науково-практична конференція «Перспективи розвитку аграрної 

вищої освіти України очима молодих науковців», Ніжин, 2013. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та 

романської філології», Луганськ, ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. 

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до 

професійного розвитку вчителів іноземних мов», Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. 

 

 

 



 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: 

європейські практики та національні перспективи», Одеса, 

Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

освіти, науки і виробництва», Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж», 2015. 

 IV Регіональний науково-методичний семінар «Професійна освіта: 

актуальні проблеми викладання іноземних мов», Ніжин, НДУ імені 

Миколи Гоголя, 2014. 

 









Методична робота 

Розроблено посібники та методичні рекомендації: 

 Дейкун П.В. Методичні рекомендації з 

прискореного вивчення англійської мови для 

студентів технічних вишів. Ніжин, 2012. – 52 ст. 

 Дейкун П.В. Методичні рекомендації «Principles 

of personal and social safety». Ніжин, 2012. – 34 ст.  

 

 



 Дейкун П.В. Методичні рекомендації «Reading 

and speaking activities for specialists in 

mechanization of agriculture». Ніжин, 2015. - 70 ст. 

 Дейкун П.В. Методичні рекомендації «Ділове 

листування англійською мовою». Ніжин, 2015. – 

93 ст. 

 Дейкун П.В., Колесник Т.П. Навчальний посібник 

«Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)» для студентів спеціальності 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж». Ніжин, 2015. – 139 ст.  



Брав участь: 

- у роботі обласного методичного об’єднання 

викладачів англійської мови ВНЗ I-II рівня 

акредитації; 

- у II обласній олімпіаді з англійської мови серед 

студентів ВНЗ I-II р.а. Чернігівської області у 

2015-2016 н.р. як член апеляційної комісії.   

 



Виховна робота 

      Зі студентами групи брав активну участь у 

організації і проведенні щорічної виставки-

ярмарку художньої творчості та прикладного 

мистецтва «Барви осені», Покровського 

благодійно-патріотичного ярмарку «Україна 

єдина», який відбувся 9 жовтня 2014 року, та 

отримали нагороду в номінації «Кращий 

кулінарний виріб». 

 



За час класного керівництва разом із групами 

відвідали історичні міста України: Путивль, Канів, 

Чернігів, Батурин, а також пам’ятки м. Києва. 

Неодноразово захоплювались виставами Ніжинського 

драматичного театру ім. М. Коцюбинського. 

 

Студенти моїх груп завжди брали активну 

участь у спортивних змаганнях навчального 

закладу. 





Навчально-матеріальна база 





Громадська робота 

• З 2002 року був членом Профспілкового комітету Ніжинського 

агротехнічного інституту, а у вересні 2014 був обраний головою 

Профспілки Ніжинського агротехнічного коледжу. 

• Разом із членами Первинної профспілкової організації брав 

активну участь у заходах з озеленення території навчального 

закладу та міста.  

• Протягом звітного періоду активно допомагав зміцнювати 

матеріально-технічну базу інституту й коледжу.  

• Організовував пізнавальні екскурсії по визначних місцях України. 

• Профспілковий комітет коледжу започаткував традицію 

відвідування колективом Ніжинського драматичного театру  

ім. М. Коцюбинського. 

• .  

 



Девіз діяльності Профспілкового комітету – 

працювати гарно, відпочивати на відмінно! 



Відзнаки 





Дякую за увагу! 


