ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний коледж"

Портфоліо викладача

Кисла Ольга Миколаївна

Моя візитівка
ХОМИЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА


Викладаю дисципліни: українська мова та українська мова (за професійним
спрямуванням)



Освіта: повна вища, кандидат філологічних наук, доцент



Стаж педагогічної діяльності: 22 роки



Категорія: вища



Педагогічне кредо: “ТВОРИТИ – ЗНАЧИТЬ ЖИТИ !”



Девіз педагогічної діяльності: Любов до рідної землі є повноцінною тоді, коли вона
пов’язана з прагненням більше знати про свою місцевість, локально й компактно
досліджувати та використовувати в життєвих ситуаціях, у мовному просторі історикокультурний матеріал. Саме такі завдання виокремлюю у своїй педагогічній діяльності.

ЗДОБУТА ОСВІТА

-

Закінчила

НДУ

імені

М.В.

Гоголя

за

спеціальністю «Українська мова, література та

історія»,
мови,

кваліфікація – учитель української
літератури

- Закінчила

та

історії,

1996

рік.

аспірантуру при НДУ імені

М.В. Гоголя, 2000-2003 рр.
-У 2007 р. захистила дисертацію
«Диференціація

на тему

прийменниково-відмінкових

форм у простому реченні».
-Присвоєно

вчене

звання

української мови, 2011р.

доцента

кафедри

ЗДОБУТА ОСВІТА
-Підвищення кваліфікації: Навчальнонауковий інститут післядипломної освіти
НУБіП
України,
кваліфікаційне
посвідчення 12 СПК № 894331 від 31 січня
2014 року.
Прослухано такі курси:
-1. Інноваційна діяльність у сучасному
навчальному процесі.
-2. Форми та методи інтеграції освіти, науки та
виробництва.
3. Сучасні форми та методи організації
навчального процесу.
4. Інноваційні технології при викладанні
дисципліни «Українська мова».
Виконала випускну роботу на тему
«Інноваційно-технологічні процеси при
вивченні гуманітарної дисципліни».

ЗДОБУТА ОСВІТА
Наукове стажування з
18.09.2017 по 18.12.2017 у
Державному Жешувському Університеті
(Польща).

ЗДОБУТА ОСВІТА
Підвищення кваліфікації:
Навчально-науковий інститут
післядипломної освіти
НУБіП України
Прослухано такі курси:
1. Нові завдання освіти у вимірі сучасних
інтеграційних процесів.
2. Інформаційно-комунікаційні технології в
навчальному процесі ЗВО.
3.
Навчально-методичне
забезпечення
сучасного навчального процесу.
4. Виховання особистості майбутніх фахівців у
процесі
професійної
підготовки.
5. Інноваційні технології при викладанні
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)».
Виконала випускну роботу на тему
«Використання краєзнавчого матеріалу на
заняттях із дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)»».


-

кваліфікаційне посвідчення
СС 00493706/007950-19 4-20
лютого 2019 року

НАВЧАЛЬНОНАУКОВОМЕТОДИЧНА
РОБОТА – це

видання
монографій, навчальних посібників,
методичних матеріалів, фахових статей,
тез доповідей, що виголошуються на
міжнародних
та
всеукраїнських
конференціях, робота з студентами.

МОНОГРАФІЇ – 2 шт.
1. С.В.Толочко, В.І.Хомич. Сучасні технології з
методики викладання української мови за
професійним спрямуванням в аграрних вищих
навчальних закладах / С.В.Толочко, В.І.Хомич //
Стратегія
економічного
розвитку
суб’єктів
аграрної сфери: актуальні питання науки й
практики
: колективна монографія / за ред.
В.С. Лукача. – Ніжин: ВП НУБіП України «НАТІ»,
2017. – С. 197-215.
2. Хомич В.І., Кайдаш А.М. Ейдологічні засади
сучасної української прози (мовний аналіз романів
Дари Корній) / Хомич В.І., Кайдаш А.М. //
Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної
науки: досвід країн Європи та перспективи
України : колективна монографія. – Рига, Латвія:
«Publishing House «Baltija Pulishing», 2019 (у
друці).

Друк у журналі «Молодий вчений», що внесено до міжнародних
каталогів наукових видань і наукометричних баз Index
Copernicus


Хомич В.І., Кайдаш А.М. Фемінітиви
в малій прозі Пантелеймона Куліша
// Молодий вчений, № 2 (66), 2019 (у
друці)

ПОСІБНИКИ – 8 штук
- Кредитно-модульний курс з дисципліни «Культура
наукової мови»: Навчально-методичний посібник для
студентів стаціонарної та заочної форми навчання
економічних спеціальностей / В.І.Хомич,
Т.М.Сидоренко, А.М. Хоменюк − 3-тє вид., перероб. і
допов. – Ч. І. – Ніжин: ФОП Пилипенко Н.В., 2015. –
149 с.
- Українська мова (за професійним спрямуванням):
Навчально-методичний посібник для студентів
стаціонарної та заочної форми навчання економічних
спеціальностей / В.І. Хомич– Ніжин: ФОП
Пилипенко Н.В., 2015. – 149 с.
- Інженерне діловодство: навчальний посібник /
В.І. Хомич, М.Є. Шаблій. − Ніжин: ПП Лисенко М.М.,
2015. − 100с.
- Культура професійної мови : Навчально-методичний
посібник для студентів стаціонарної та заочної форми
навчання економічних та технічних спеціальностей /
В. І.Хомич. – Ч. І. – Ніжин: Міланік, 2015. – 206 с.

ПОСІБНИКИ – 8 штук
- Українське професійне мовлення : навчальнометодичний посібник для молодших спеціалістів. –
Ніжин: Міланік, 2015. – 232с.
Професійна діяльність і українська мова :
навчальний посібник для студентів стаціонарної та
заочної форми навчання спеціальності: 208
Агроінженерія. – Ніжин: Міланік, 2017. – 278 с.
- Готуємося до ЗНО: Навчальний посібник. –
Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2018. – 204с.
- Українська мова (за професійним спрямуванням) :
навчальний посібник для студентів спеціальності :
125 Компʼютерна інженерія денної та заочної форм
навчання. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 305с.
Українська м

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ‒ 6/9 ШТ.
- Довідник з української мови: Навчально-методичні
матеріали підготовчих курсів / В.І. Хомич. – 3-ге вид., перероб.
і допов.. – Ніжин: Міланік, 2016. – 144 с.
- Навчальне видання. Методичні рекомендації до курсу
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для
студентів спеціальності: 208 Агроінженерія / Хомич В.І.,
Толочко С.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2017. –170с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ‒ 6 /9 ШТ.
Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів спеціальності: 27503 Транспортні технології
(автомобільний транспорт). Навчальне видання / Хомич В.І., Толочко С.В. –
Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2017. – 184 с.
 Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів спеціальності: 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка. Навчальне видання / Хомич В.І., Толочко С.В.
– Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2017. – 170 с.
 Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів спеціальності 123 Компʼютерна інженерія.
Навчальне видання / С.В. Толочко, В.І. Хомич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко,
2018. – 234 с.
 Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» для студентів спеціальності 073 Менеджмент. Навчальне видання
/ С.В. Толочко, В.І. Хомич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2018. – 341с.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ‒ 6 /9 ШТ.
- Методичні рекомендації до курсу «Українська мова
(за професійним спрямуванням)» для студентів
спеціальності 071 Облік і оподаткування. Навчальне
видання / С.В. Толочко, В.І. Хомич. – Ніжин: Видавець
ПП Лисенко, 2018. – 302 с.
- Творити – значить жити : навчально-методичні
рекомендації / Вікторія Хомич, Світлана Толочко. –
Ніжин: Міланік, 2018. ‒ 116с.
- Ніжин у людських долях. Збірник диктантів та
методичних матеріалів щодо підготовки до занять з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів, ліцеїстів, учнів шкіл та
слухачів підготовчих курсів / В. І. Хомич. – Ніжин :
Міланік, 2018. – 138 с.

СЛОВНИКИ ‒ 1 ШТ.





Термінологічний словник за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»,
073 «Менеджмент» : методичні рекомендації. – Ніжин: Міланік, 2019. – 118 с.

ФАХОВІ СТАТТІ ‒ 10 ШТ.
- Каузальні синтаксеми як вихідні моделі для
похідних атрибутивних / В.І. Хомич // Наукові записки
Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя. Філологічні. – Ніжин, 2012. − С. 43-48. (фахове
видання).
- Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні
/ В.І.Хомич, А.М. Кайдаш) // Наукові записки
Ніжинського державного педагогічного університету
імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. – Ніжин,
2013. – Кн. 2. – С. 178-183. (фахове видання).
- Заголовковий комплекс у структурі медіа тексту
(на матеріалі регіональної періодики) / В.І.Хомич,
А.М. Кайдаш) // Наукові записки НДУ імені Миколи
Гоголя. Філологічні науки. Книга ІІІ. – Ніжин, 2015. –
С.65-69.

ФАХОВІ СТАТТІ ‒ 10 ШТ.
- Висвітлення проблеми диференціації прийменниково-

відмінкових форм у роботах академіка А.П. Грищенко //
Література та культура Полісся. Серія Філологічні науки.
– Ніжин, 2016. – Вип. 84. – С. 83-89.
-Імена діячів культури в художньому мовленні Івана
Драча // ХХV Міжнародна наукова конференція ім. проф.
Сергія Бураго // Мова і культура (Науковий журнал). – К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 181. –
С.133-143.
-Стилістико-функціональний аспект слово-образу ДІМ у
поетичному мовленні Ірини Жиленко // ХХVІ
Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго
// Мова і культура (Науковий журнал). – Київ, 2018. –
Вип. 185. – С. 133-143.

ФАХОВІ СТАТТІ ‒ 10 ШТ.
-

-Інноваційні технології в методиці викладання української
мови за професійним спрямуванням в аграрних вищих
навчальних закладах // Література та культура Полісся. Серія
Філологічні науки. – Ніжин, 2017. – Вип. 85. – С. 23-29.

-

-Діалектизми як етнокод духовного світу українців (на
матеріалі роману Мирослава Дочинця «Горянин») // ХХVІІ
Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. –
Київ, 2018. – Вип. 21. Т.ІV (190) . – С. 143-151.



- Сучасна українська молодіжна періодика в
медіалінгвістичному просторі // Славянський мир и
национальная речевая культура в современной коммуникации
: сб. науч. тр. / редкол.: М.И. Конюшкевич (гл.реч.) [и др.]. –
Гродно : ГрГУ, 2018. – С.100-103.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Історіографія питання «Синтаксема як найменша
одиниця» / В.І. Хомич, А.М.Кайдаш // Матеріали ХІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Семантика мови і тексту»: Зб. наук. праць. – ІваноФранківськ, 2012. – С. 653-655
- Нотатки до лекційного матеріалу з дисципліни
«Культурологія» (на матеріалі сюрреалістичної поезії) /
В.І. Хомич, О.М. Кисла // Матеріали Другої
всеукраїнської наукової конференції «Досягнення
соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні»: Зб.
наук. праць. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 128-130.
- Провідні мотиви та мовно-виражальні засоби
української поезії воєнного періоду (40-х років ХХ
століття) / В.І. Хомич, О.М. Кисла // Матеріали
Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Придніпровські соціальногуманітарні
читання»:
Зб.
наук.
праць.
–
Дніпропетровськ, 2012. – С. 122-124.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Переклад як основа дослідницької діяльності /
В.І. Хомич, А.М. Хоменюк // Матеріали Науковопрактичної конференції з міжнародною участю
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання»: Зб.
наук. праць. − м. Кривий Ріг , 2012 − С. 22 – 24.
- Сім’я: проблеми та умови її встановлення //
Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Захід-Схід»: Зб.
наук. праць. – Бахчисарай-Дніпропетровськ, 2013 . –
С. 92 – 95. (співавтор Дорошенко В.В.)
- Сучасні аспекти телефонної розмови у професійній
діяльності менеджерів / В.І. Хомич, Пазич Н.В.,
А.М. Вовкодав.// Матеріали Другої всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Захід-Схід»: Зб. наук. праць. – БахчисарайДніпропетровськ, 12 жовтня 2013. – С. 107 ‒111.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Розвиток комунікативних умінь як умова успішної
професійної діяльності сучасних менеджерів / В.І. Хомич,
О.М. Кисла, В.В. Качан // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Педагогічні традиції та інновації в
сучасному освітньому просторі»: Зб. наук. праць. – Мукачево,
2013. – С. 18 – 22.
- Вплив альтернативних шлюбів на формування особистості
дитини / В.І. Хомич, В.В.Дорошенко // Матеріали ІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання»: Зб. наук.
праць. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 117 – 119.
- Інтеграційні технології в процесі викладання іноземних мов
в аграрних ВНЗ / В.І. Хомич, А.М.Хоменюк // Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового
виробництва України в контексті інтеграції у світову
економіку»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2014. ‒ С. 124 – 127.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Етимологічно-семантичне поле прикметників зі значенням
«божевільний» (на матеріалі поетичних творів Т.Шевченка) / В.І.
Хомич, Т.М Сидоренко // Матеріали Всеукраїнської наукової
конференції «Шевченкове слово в українському просторі. До
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка)»,
−. Ніжин, 2014. ‒ С. 64 ‒ 68.
-Міфологічна основа українських поезій для дітей про пори
року / В.І. Хомич, А.М. Кайдаш // Матеріали міжнародної
наукової
конференції
«Слов’янська
міфологія
та
етнолінгвістика» : Зб. наук. праць. – м. Гомель (Республіка
Білорусь), 2 – 3 грудня 2015. ‒ С. 84 ‒ 92.
-Авторська інтерпретація повісті М.Коцюбинського «Тіні
забутих предків» / В.І. Хомич, О.М. Кисла // Матеріали
міжнародної наукової конференції «Ідіолект Михайла
Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» :
Зб. наук. праць. – м. Гомель (Республіка Білорусь), 27 лютого
2015.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Використання інноваційних методів викладання під час
прочитання лекційного курсу «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» / В.І. Хомич // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Виклики
соціально-орієнтованої економіки в євро- інтеграційних
умовах» : Зб. наук. праць. – м. Ніжин, 23 ‒ 24 квітня 2015. ‒
С. 74 ‒ 80.
- Нові підходи до викладання філологічних дисциплін у ВНЗ
/ В.І. Хомич, А.М.Хоменюк, І.Я. Томин // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» : Зб. наук.
праць. – м. Ніжин, 09-10 грудня 2015. ‒ С. 41 ‒ 48.
- Культура оформлення ділових документів у професійній
діяльності обліковців / В.І. Хомич, А.Коткова // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» : Зб. наук.
праць. – м. Ніжин, 09-10 грудня 2015. ‒ С. 54 ‒ 63.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
- Новітні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій обліковців / В.І. Хомич,
А.Федоренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» : Зб. наук. праць. – м. Ніжин, 09-10
грудня 2015. ‒ С. 34 ‒ 42.
-Комунікативна професіограма інженера-механіка / В.І. Хомич, А.А. Сірик //
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціальноорієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 23-24
квітня 2015. – С. 249-252.
- Інноваційні підходи до прочитання лекційного курсу іноземної мови (за
професійним спрямуванням) у вищій школі / В.І. Хомич, А.М.Хоменюк // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціально-орієнтованої
економіки в євро інтеграційних умовах»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 23-24 квітня 2015.
– С. 260 – 263.
-Аспекти культури ділового спілкування в роботі менеджера / В.І. Хомич, Т.Пазич //
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціальноорієнтованої економіки в євро інтеграційних умовах»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 23-24
квітня 2015. – С. 219 – 222.
-Засоби ораторського мистецтва в професійній діяльності менеджера / В.І. Хомич,
Ю.Дорогінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виклики
соціально-орієнтованої економіки в євро інтеграційних умовах»: Зб. наук. праць. –
Ніжин, 23-24 квітня 2015. – С. 193 – 196.
-Використання службових листів у професійній діяльності менеджерів та обліковців /
В.І. Хомич, А. Кубрак., К.Лузановська // Міжнародна науково-практична конференція
«Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми
реалізації»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 14-15 квітня 2016. – С. 111 – 114.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
Сучасні вимоги до менеджерів / В.І. Хомич, А.М. Хоменюк //
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія
економічного розвитку України: теоретичні засади та
механізми реалізації»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 14-15 квітня
2016. – С. 234 – 236.
Дотримання культури оформлення ділових документів у
професійній діяльності обліковця / В.І. Хомич, А. Котко //
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія
економічного розвитку України: теоретичні засади та
механізми реалізації»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 14-15 квітня
2016. – С. 104 – 107.
Новітні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій
обліковця / В.І. Хомич, А.Федоренко // Міжнародна науковопрактична конференція «Стратегія економічного розвитку
України: теоретичні засади та механізми реалізації»: Зб.
наук. праць. – Ніжин, 14-15 квітня 2016. – С. 227 – 230.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ‒ 30 шт.
•Самоосвіта як основний процес реалізації обліковця / В.І. Хомич, Ілляшенко М.С., Кошель С.Ю. // IV Міжнародна
науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючи системи»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 20-21 травня 2016. –
С. 38 – 40.
•Основні закони спілкування фахівців з агроінженерії / В.І. Хомич, О.В.Чобітько // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Економіч-на модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»: Зб. наук. праць. –
Ніжин, 6-7 квітня 2017. – С. 380 – 382.
•Сучасні вимоги до менеджерів / В.І. Хомич,
А.М. Хоменюк // Матеріали міжнародної науковопрактичноперспективи»: Зб. наук. праць. – Ніжин, 6-7 квітня 2017. – С. 375 – 377.
•Професійна діяльність енергетиків та службові листи / В.І. Хомич, Селегень Я., Скрипка А. // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»: Зб.
наук. праць. – Ніжин, 6-7 квітня 2017. – С. 358 – 361.
•Активні методи навчання у вищому навчальному закладі / Валієва К., Хомич В. // Матеріали зб. тез наукових
доповідей учасників ї конферен-ції «Економічна модель сучасності: завда-ння, виклики, XІХ зльоту лідерів
аграрної освіти. – Київ, 24-27 травня 2017 р. – С. 16 – 18.
•Діалектизми як етнокод духовного світу українців (на матеріалі роману Мирослава Дочинця «Горянин») //
Матеріали ХХVІІ міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго. – Київ, 2018. – Вип. 21. Т.ІV (190). – С.
143 – 151.
Сучасна українська молодіжна періодика в медіалінгвістичному просторі / А. М. Кайдаш, В. І. Хомич // Материали
XIV Международной конференции «Карские чтения. Славянский мир и национальная речевая культура в
современной коммуникации» : сб. науч. тр. / редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. –
С. 100-103.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
‒ 30 шт.


Використання краєзнавства на заняттях «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» / В.І. Хомич // Матеріали Всеукраїнської студентської науковопрактичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовнолітературної освіти в Україні»: Зб. наук. праць. – Глухів, 2019 (у друці)



Елементи краєзнавства на практичних заняттях із дисципліни «Українська мова
(за професійним спрямуванням)» / В.І. Хомич // Матеріали V Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад
загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»:
Зб. наук. праць. – Київ, 2019 (у друці)

НАУКОВА РОБОТА З СТУДЕНТАМИ

Керування студентською роботою:
-у сфері публіцистики (газетні статті):
-І.Божок "Не треба прощань, поцілунків", "Ти не такий, як усі"
("Ніжинські вісник" від 25.05.2013).
1.Н.Ляшенко "Лист до мами. Адреса − Небо" ("Носівські вісті" від
14.04.2012),
2. Н.Ляшенко "Спасибі, Боже, за другу маму" ("Ніжинські вісник" від
13.10.2012),
3. Н.Ляшенко "Під вітрилами студентства" ("Носівські вісті" від
12.12.2012),
4. Н.Ляшенко "Мій вибір − Ніжинський агротехнічний інститут"
("Ніжинські вісник" від 14.02.2013),
5. Н.Ляшенко "Такий чарівний цвіт лілей" ("Ніжинські вісник" від
14.02.2013),
6. Н.Ляшенко "Цінуймо хвилини щастя" ("Ніжинські вісник" від
04.04.2013),
7. І.Божок "Не треба прощань, поцілунків", "Ти не такий, як усі"
("Ніжинські вісник" від 25.05.2013).
-;

НАУКОВА РОБОТА З СТУДЕНТАМИ

Керування студентською роботою:

- Євтух І.М. зайняла перше місце в Другому турі ІІІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (м.Чернігів, 2012
рік).
- Валієва Карина, зайняла друге місце в Другому турі VІІІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (м.Чернігів, 2015
рік).
-Гомоляко

Роман, посів друге місце в ІІ етапі ХV Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика (м.Чернігів, 2015
рік).
--

Підготувала Валієву Карину, студентку 3 курсу факультету
економіки, менеджменту та логістики для участі у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (16-17
березня 2017, ВДПУ ім. М. Коцюбинського).

НАУКОВА РОБОТА З СТУДЕНТАМИ

ХОБІ – написання казок для дітей («Перли
Всесвіту», «Зустріч під зорями », «14 ялинок та 12
шишок » )

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Розроблено НМК з дисципліни «Українська мова», «Українська мова (за професійним
спрямуванням)»

для

студентів

спеціальностей:

208

«Агроінженерія»;

141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 071 «Облік і оподаткування», 073

«Менеджмент», 201 «Агрономія», 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт).


Триває робота над створенням електронного навчального курсу з дисциплін «Українська
мова (за професійним спрямуванням)» на базі платформи «Moodle».



Проведено відкриті заняття на

теми: «Морфологічна норма числівника. Узгодження

числівника з іменником. Уживання прикметника з іменником при числівнику», «Основи
культури української мови», «Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.
Мовленнєвий етикет. правила спілкування фахівців при проведенні зустрічей, переговорів,
прийомів та по телефону», «Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації».

ВІДКРИТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ №3 – №4. СТРУКТУРА ДІЛОВОГО
СПІЛКУВАННЯ. ТЕХНІКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. МОВЛЕННЄВИЙ
ЕТИКЕТ. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ЗУСТРІЧЕЙ,
ПЕРЕГОВОРІВ,
ПРИЙОМІВ
ТА
ПО
ТЕЛЕФОНУ

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ
ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Як викладач гуманітарних дисциплін ставлю перед собою завдання сформувати
високо моральну особистість:


краєзнавчо обізнану;



активну;



громадянина своєї держави;



творчу;



грамотну;



духовно багату;



національно свідому.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МЕТИ НЕОБХІДНО СФОРМУВАТИ В
СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ, А САМЕ:


Ціннісно-смислову компетентність ‒ уміння, що повʼязані з ціннісними орієнтирами студента, його
здатністю розуміти навколишній світ, усвідомлювати свою роль у ньому, уміти вибирати цільові та
значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати адекватні рішення.



соціально-трудову компетентність –
відповідальним за власні дії;



загальнокультурну компетентність – уміння засвоювати досягнення культури, бути толерантним;



комунікативну компетентність – уміння спілкуватися, тобто володіти культурою професійного
мовлення, навичками обговорення проблем; доводити власну позицію та презентувати свій продукт;



творчу компетентність – уміння розвивати здібності й таланти, логічне й образне мислення;



інформаційну компетентність – уміння добувати інформацію, опрацьовувати її та використовувати;



самоосвітню компетентність – здатність до самонавчання, самоконтролю;



краєзнавчу компетентність – уміння опрацьовувати інформацію про рідний край, що сприяє
формуванню ціннісних орієнтацій та усвідомленню вагомості етносу як складової частини людства і
розвиває творчі здібності особистості загалом.

уміння співпрацювати з іншими, робити вибір і бути

У роботі використовую традиційні та
новітні, інтерактивні, методи.
Намагаюсь оптимально їх поєднувати.
Інтерактивні методи, які застосовую на заняттях:











«Гронування»,
«Вірю – не вірю»,
«Синтез думок»,
«Незакінчене речення» ,
«Мозковий штурм»,
Робота в парах,
«Мікрофон»,
«Займи позицію» ,
«Асоціативний кущ».

Активно послуговуюся:


самостійну та тематичну роботу за рівнями;



використання комп’ютерних технологій (презентації в
Microsoft Office PowerPoint);



різноманітні творчі роботи;



тестовий контроль знань студентів;



питання проблемного характеру у планах семінарських
занять;



заняття-екскурсії на основі краєзнавчого матеріалу.

У позааудиторний час організовую
та проводжу:


мовознавчі та літературознавчі конференції з
подальшим укладанням та виданням збірників
тез;



тематичні тижні;



краєзнавчі дослідження;



екскурсії історико-культурними місцями як
області зокрема, так і України загалом.

Це дає можливість:


зробити навчання цікавим та змістовним;



залучити до роботи активних студентів;



створити сприятливі умови для самореалізації
особистості.

Громадська робота

- Із 2012 року - член Всеукраїнського
товариства «Просвіта» (м. Ніжина).
- Участь у всіх державних заходах,
що проводяться в м.Ніжині.

ВІДЗНАКИ

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!

