Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний коледж»
Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

Портфоліо викладача
ДЕМЧУК Ірина Олександрівна,
кандидат технічних наук

Загальні відомості
ОСВІТА
Рік
випуску

Назва ВНЗ

Спеціальність

Кваліфікація

2006

Ніжинський державний
університет імені Миколи
Гоголя

Педагогіка і методика
середньої освіти.
Математика

Магістр педагогічної
освіти, викладач
математики

СТАЖ: загальний – 10 років; педагогічний – 8 років.
ПОСАДА: викладач ц.к. загальноосвітніх дисциплін (за сумісництвом).
ПОПЕРЕДНЯ АТЕСТАЦІЯ: присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»
(2015 рік).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Назва курсу

Рік проходження

№ свідоцтва

Тема випускної роботи

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБіП України
НПП аграрних ВНЗ I-IV р.а. з використанням ІКТ
у навчальному процесі

2014

12СПК № 899775
від 28.03.14

З дисциплін «Вища математика», «Теорія
ймовірностей та математична статистика»

2014

12СПВ № 103299
від 31.12.14

Методика організації навчального процесу
з використанням ЕНК (на прикладі
дисципліни «Статистика»)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ
№ з/п

Назва дисципліни

1.

Астрономія

3.

Дискретна математика

4.

Теорія ймовірностей та
математична статистика

5.

Алгоритми та методи
обчислень

6.

Комп’ютерна логіка

Назва спеціальності
5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва»
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому комплексі»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

• Нагороди, грамоти: подяка ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
• Контактна інформація: okira@i.ua, FACEBOOK: 100000893509362.
• Педагогічне кредо:
В кожній природничій науці міститься стільки істини, скільки в ній математики. (І.Кант)

Науково-методична діяльність
• Навчально-методичні комплекси дисциплін «Астрономія»,
«Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична
статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Комп’ютерна
логіка»
• Навчально-методична література

Результати педагогічної діяльності
№
з/п

Дата
проведення

Назва заходу

ПІБ студента

Тема статті або виступу

Наукові статті
Всеукраїнська науково-практична конференція
1. «Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в
агропромисловому виробництві»

Порівняльне дослідження
зарубіжних освітніх систем
підготовки фахівців аграрного
напряму

27.10.2016

Наукові статті, написані спільно зі студентами
Міжнародна студентська науково-практична
1. конференція «Виклики соціально-орієнтованої
економіки в євроінтеграційних умовах»
Міжнародна студентська науково-практична
2. конференція «Виклики соціально-орієнтованої
економіки в євроінтеграційних умовах»
Міжнародна студентська науково-практична
3. конференція «Стратегія економічного розвитку
України: теоретичні засади та механізми реалізації»

23-24.04.2015

23-24.04.2015

14-15.04.2016

Позняк Вікторія

Використання інноваційних
педагогічних технологій в
професійній підготовці
майбутніх фахівців

Похилько Тетяна

Проблеми внутрішнього
моніторингу якості освіти у
внз україни та шляхи їх
подолання

Дубок Анна

Особливості використання
електронних курсів на базі
платформи moodle при
підготовці фахівців-механіків

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ

