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ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
Учитись важко,
а учить ще важче.
Але не мусиш
зупинятись ти.
Як учням віддаєш
усе найкраще,
То й сам сягнеш
нової висоти!



Візитівка
Федоренко Людмили Володимирівни

Дисципліни, які викладаю:
Фінансовий облік;

Бухгалтерський облік;
Облік у бюджетних установах;

Податкова система;
Контроль і ревізія.

Освіта: повна вища
Стаж педагогічної діяльності: 

10    років



 У 2003 році закінчила Ніжинський агротехнічний інститут 
Національного аграрного університету за спеціальністю 

«Бухгалтерський облік» і здобула кваліфікацію бухгалтер.
 У 2006 році закінчила Національний аграрний університет 

за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво» та 
здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.

 У 2007 році закінчила Національний аграрний університет 
за спеціальністю  «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію  

магістра з обліку і аудиту.



ЗДОБУТА ОСВІТА



 Інноваційні навчально виховні технології ( у 
викладанні менеджменту та економічних дисциплін) –
2013 р
 Свідоцтво про підвищення кваліфікації -СС 
00493706/005610-18 від 13.03. 2018 р.



 Розроблено НМК з дисциплін “Фінансовий облік”, “Податкова
система”, “Контроль і ревізія”, “Бухгалтерський облік”, “Облік і 
звітність у бюджетних установах” для спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування”.
 Створені електронні навчальні курси з вказаних дисциплін на 
базі платформи “Moodle”.
 Проведено відкрите заняття з теми “ Засади організації 
податкової системи України ”.



 XXXVI Всеукраїнська науково-практична конференція “Вітчизняна
наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”, 
Переяслав-Хмельницький, 2017.



 Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція “Актуальні питання сучасної науки”, 
Бережани, 2017



 Всеукраїнська науково-практична конференція
“Сучасний стан та перспективи розвитку
аграрного сектору України”, Ніжин, 2017

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Наука в
Україні: тенденції та вектор розвитку”, Ніжин, 2017



 Всеукраїнська науково-практична конференція 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців 
та молодих учених «Якісний професійний підхід-запорука 
успішної підготовки фахівців», Ніжин 2017р.

 Всеукраїнська науково-практична конференція 
педадогічних, науково-педадогічних працівників, 
науковців, молодих учених, студентів « Науково-дослідна і 
пошукова робота в коледжі у 2016-2017 навчальному році 
та перспективи її розвитку», Заліщики  2017 р.



 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Студентська наука 2017: Професійне становлення фахівця. 
Традиції та нові підходи», Ніжин 2017р. (Паскевич А.)
 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
.Студентська наука – 2017 «Сьогодення та майбутнє», Ніжин 2017р. 
(Костюченко А., Костюченко Ю., Паскевич А.)
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука в Україні: 
тенденції та вектор розвитку», Ніжин 2017р. (Болобан О.)



 Ганяйло О.М., Федоренко Л.В. Методичні рекоменданції
до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни 
«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» - Ніжин: 38с. 2018р.

 Федоренко Л.В. Методичні рекоменданції до виконання 
та захисту курсових робіт з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ 
ОБЛІК» - Ніжин: 36с. 2018р.

 Романенко Т.В, Потопальська Н.В., Федоренко Л.В. 
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» – Ніжин: 20с. 2018р.

 Федоренко Л.В. Організація і методика аудиту. 
Навчальний посібник. – Ніжин: 367 с. 2013 р.





Куратор групи ОН-161
I місце у виставці - ярмарку «Барви осені –
2016» у номінації «Кращий коровай врожаю
2016»
I місце у виставці - ярмарку «Барви осені –
2017» у номінації «Кращий коровай врожаю
2017»



У 2017 р ГРУПА ОН-161 
зайняла II місце в 

конкурсі на кращу групу 
за результатами 

навчальної, спортивної, 
громадської роботи та з 

нагоди Міжнародного 
дня студентів



Наші подорожі з групою 
ОН-161

Качанівка



Київ



Кам’янець-Подільський





Учасник майстер-класу



ГРОМАДСЬКА РОБОТА
 Протягом звітного періоду допомагала 

зміцнювати матеріально-технічну базу коледжу



Профорієнтаційна робота



ГРОМАДСЬКА РОБОТА
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