ВСП «Ніжинський фаховий коледж
НУБіП України»

Портфоліо викладача

Дейкуна Петра Васильовича

Візитівка
ДЕЙКУНА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА
o

Дисципліни, які викладаю: іноземна (англійська) мова,
астрономія, логіка

o

Освіта: повна вища

o

Стаж педагогічної діяльності: 31 рік

o

Категорія: вища

o

Педагогічне кредо: Кожна дитина – це особистість,
яка потребує індивідуального підходу!

o

Проблема, над якою працюю: Методика викладання
англійської мови для фахівців агропромислової галузі

Здобута освіта


Закінчив Ніжинський державний педагогічний
інститут ім. М. В. Гоголя за спеціальністю

«Англійська, німецька мови", кваліфікація - вчитель
англійської, німецької мов, 1989 рік.


Підвищення кваліфікації: НУБіП України, ННІ
неперервної освіти і туризму, свідоцтво
СС00493706/010529-19 від 2 жовтня 2019 року.

Опрацьовано такі курси:
1. Нові завдання освіти у вимірі сучасних інтеграційних процесів – 30 год.
2. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі ЗВО – 11 год.

3. Навчально-методичне забезпечення сучасного навчального процесу – 14 год.
4. Виховання особистості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки – 48 год.
5. Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Іноземна мова» – 47 год.

Успішно закінчено онлайн-курси EdEra:
2020 рік


Участь батьків у організації інклюзивного навчання – 3 год.



Права людини в освітньому просторі – 10 год.



Академічна доброчесність – 4 год.



З учнями про освіту та кар’єру – 8 год.

2021 рік


Англійська мова. Морфологія – 35 год.



Ключові вміння 21-го століття – 5 год.



Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні – 20 год.



«Про дистанційний та змішаний формати навчання»

для педагогів та керівників закладів ПТО – 30 год.


З місця – в кар’єру – 5 год.

Педагогічна діяльність


Розроблено НМК з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» для спеціальностей «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка», а також «Транспортні

технології (автомобільний транспорт)»


Триває робота з удосконалення електронного навчального курсу з
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на
базі платформи «Moodle» для спеціальності «Агроінженерія»



Проведено відкриті заняття з тем: «Сім’я. Стосунки між батьками

і дітьми», «Сучасні трактори», «Проблеми навколишнього
середовища: сьогодення і майбутнє нашої країни».


Диплом Ради директорів вищих навчальних закладів за зайняте II
місце в конкурсі «Педагогічна знахідка» в номінації «Астрономія»

Відкрите заняття

»Проблеми навколишнього середовища:
сьогодення і майбутнє нашої країни»

Навчально-наукова діяльність
Участь у тренінгах і семінарах:
2017 рік – Learning through play: Games in the primary EFL classroom.
Integration of skills: A more meaningful and dynamic lesson, MM Publications and Linguist LTD
2018 рік – Дослідження особливостей самооцінки особистості, НМЦ «Агроосвіта»
Педагогічна майстерність як прояв індивідуального стилю професійної діяльності викладача, ВП
НУБіП України «НАТК»
2020 рік – Профорієнтація і підприємливість в освітньому процесі й управлінні закладом освіти:
сучасний стан, перспективи і виклики, КНЕУ ім. В. Гетьмана
2021 рік – Сучасна аграрна освіта – 2021, НУБіП України, ВСП «Ніжинський фаховий коледж
НУБіП України»

Участь у конференціях:


Наукова стаття «Роль іноземної мови в підготовці фахівця агропромислового комплексу» на
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та методи підготовки
висококваліфікованих фахівців: виклик часу», 26-27 грудня 2016 р., м. Ніжин



Наукова стаття «Актуальні проблеми освіти та шляхи їхнього вирішення» на Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Якісний професійний підхід – запорука успішної підготовки
фахівця», 14-15 грудня 2017 р., м. Ніжин



Наукова стаття «Використання трансформації вилучення під час відтворення змісту
англомовних статей Бі-Бі-Сі українською мовою» на XXXIV Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»,
30 березня 2018 р., м. Переяслав



Наукова стаття «Здоров’я людини та його критерії» на Всеукраїнській науково-практичній

конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених
«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця», 29-30 травня 2018
р., м. Ніжин



Наукова стаття «Розвиток транспортної логістики в умовах глобалізації економічного простору»

на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку,
логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції», 30 жовтня 2018 р., м. Ніжин


Наукова стаття «Стан і перспективи розвитку аграрного бізнесу» на Всеукраїнській науковопрактичній Інтернет-конференції «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми
сучасного інноваційного розвитку», 5-6 грудня, 2019 р., м. Ніжин



Наукова стаття «Роль перекладацьких стратегій та трансформацій під час перекладу
англомовних статей сайту Бі-Бі-Сі» на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 березня 2020 р., м.

Переяслав


Тлумачення сталих висловів у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу
філософського роману Е. Берджеса «Механічний апельсин») на Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми,
ефективність», 23 квітня 2020 р., м. Ніжин

Наукове керівництво:
1. Студент Копил Руслан, стаття «Значення іноземних мов у підготовці фахівця-аграрія» на Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції «Студентська наука-2017: Професійне становлення фахівця», 13
грудня 2016 р., м. Ніжин
2-3. Студент Бабко Кирило, стаття «Atomic power stations now and in future (Атомні станції зараз і в
майбутньому)» / стаття «Сучасні виклики України: демографічний аспект» на Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції «Студентська наука-2017: Професійне становлення фахівця», 11 травня 2017 р.,
м. Ніжин
4-5. Студентка Шевченко Мілана, стаття «Використання проекту Prometeus при вивченні загальноосвітніх
дисциплін» / студент Шерстюк Анатолій, стаття «Українська мова і її роль в житті народу» на Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції «Студентська наука-2017. Сьогодення та майбутнє», 29 листопада,
2017 р., м. Ніжин

6. Студентка Шевченко Мілана, стаття «Андрій Кокотюха» на Студентській науково-практичній конференції
«Видатні представники рідного краю», 1 березня, 2018 р., м. Ніжин
7-8. Студенти Доценко Денис, Кот Владислав, стаття «Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та

електромеханіки – теорія і практика» / Романенко Олександр «Необхідність вивчення іноземних мов
студентами у закладах вищої освіти» на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
«Студентська наука-2018: Сьогодення та майбутнє», 15 травня, 2018 р., м. Ніжин

7-8. Студенти Доценко Денис, Кот Владислав, стаття «Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки – теорія і практика» / Романенко Олександр «Необхідність вивчення іноземних мов
студентами у закладах вищої освіти» на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
«Студентська наука-2018: Сьогодення та майбутнє», 15 травня, 2018 р., м. Ніжин
9. Студент Жила Дмитро, стаття «Інформатика. Штучний інтелект» на Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти», 5 грудня, 2018 р., м. Ніжин
10-11. Студент Єршов Руслан, стаття «Вплив блогерства на соціалізацію сучасної молоді» та студентка
Шевченко Мілана, стаття «Роль англо-американських вчених у розвитку електротехніки» на Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції «Студентська наука – 2019: сьогодення та майбутнє», 16 травня
2019 р., м. Ніжин
12. Студент Мороз Михайло, стаття «Історія англійської мови» на міжнародній науково-практичній Інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації», 31 травня 2019 р., м.
Переяслав-Хмельницький
13. Студент Мороз Михайло, стаття «Українська діаспора в Канаді» на Всеукраїнській студентській науково-

практичній інтернет конференції, 22 травня 2020 р., м. Ніжин
14. Студент Кацалап Олег, стаття «Підготовка фахівців аграрного сектору» на Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції «Студентські ініціативи: реалії та перспективи», 29 жовтня 2020 р., м. Ніжин

Методична робота
Розроблено посібники та методичні рекомендації:


Дейкун П. В. Методичні рекомендації «Ділове листування англійською мовою». Видавець і

виготовлювач ПП Лисенко М. М. – Ніжин, 2017. – 112 с.


Дейкун П. В., Колесник Т. П. Навчальний посібник «Reading and speaking activities for specialists in
enegretics». Видавець і виготовлювач ПП Лисенко. – Ніжин, 2019. - 118 с.



Колесник Т. П., Дейкун П. В., Іванченко І. Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології». – Ніжин, 2019.



Дейкун П. В. Методичні рекомендації «Reading and speaking activities for specialists in mechanization of
agriculture». Видавець і виготовлювач ПП Лисенко М. М. - Ніжин, 2020. - 72 с.



Дейкун П. В. Методичні рекомендації з прискореного вивчення англійської мови для студентів

технічних навчальних закладів. Видавець і виготовлювач ПП Лисенко. – Ніжин, 2020. - 50 с.


Участь у роботі ОМО викладачів англійської мови ВНЗ I-II рівня акредитації. Член апеляційної комісії.

Виховна робота
1. Зі студентами групи брав активну участь у організації і
проведенні щорічної виставки-ярмарки художньої творчості та
прикладного мистецтва «Барви осені», були учасниками
«Веселкового тижня» 15-19 квітня 2019 року.
2. Студенти групи МН-181 є постійними учасниками спортивних

змагань і неодноразово нагороджені грамотами та дипломами.
3. Класний керівник та студенти групи МН-181 відповідально
підтримують порядок на закріпленій території, долучаються
до різних трудових акцій, як-от боротьба зі сніговими
заметами, чергування, ремонтні роботи тощо.

Студенти

моїх

груп

завжди брали активну
участь у спортивних
змаганнях коледжу

У 2018-2019 рр. разом із студентами
групи їздили на екскурсії до гетьманської
столиці Батурин, туристично-готельного
комплексу «Бреч», історичних місць
Чернігівщини.
Відвідали Ніжинський академічний
драматичний театр ім.М. Коцюбинського,
кінотеатр, музей Рідкісної книги.

Навчально-матеріальна база

Громадська робота


Брав участь в організації та проведенні виборів ректора НУБіП України 19 березня 2019
року в коледжі, у виборах голови Обласної профспілки працівників освіти і науки.



Неодноразово запрошувався до участі в конференції трудового колективу НУБіП в Києві.



Протягом 5-ти років був членом 17 різних комісій (від рейтингової до атестаційної).



Постійно брав участь у засіданнях Адміністративної ради.



У жовтні 2019 р. був переобраний головою Профспілки Ніжинського агротехнічного
коледжу.



Разом із членами Первинної профспілкової організації брав активну участь у заходах з
упорядкування території коледжу.



Протягом звітного періоду допомагав зміцнювати матеріально-технічну базу коледжу.



Організовував пізнавальні екскурсії по визначних місцях України.



Профспілковий комітет коледжу підтримує традицію відвідування колективом
Ніжинського драматичного театру ім. М. Коцюбинського.

Девіз діяльності Профспілкового комітету –
працювати гарно, відпочивати на відмінно!

Відзнаки

Дякую за увагу!

