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Візитна картка
• Іванченко Ірина Григорівна
• Освіта: вища
• Категорія: вища
• Дисципліни, які викладаю: 

– іноземна мова (англійська)
– іноземна мова за професійним 
спрямуванням

• Стаж педагогічної діяльності: 26 років
• Педагогічне кредо: 

Складне зробити простим,

Просте зробити звичним,

Звичне зробити приємним.

Проблема, над якою працюю: 
Формування мотивації до вивчення іноземної мови у       

студентів немовних спеціальностей



Освіта
• Закінчила Ніжинський Ордена Трудового Червоного 

Прапора державний педагогічний інститут 

ім. М. В. Гоголя за спеціальністю «англійська, 

німецька  мови», 1990 рік.  Кваліфікація - вчитель 

англійської, німецької мов.

• Підвищення кваліфікації: Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України, ННУ післядипломної освіти, кваліфікаційне 

посвідчення 12 СПВ № 188063 від 26 лютого 2016 

року. Тема: “Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності”.



Освіта



Педагогічна діяльність

✓ Розроблено НМК з дисциплін:

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» для 

спеціальностей 208 «Агроінженерія», 071 «Облік і 

оподаткування»;

«Іноземна мова » для всіх спеціальностей.

✓ Створено електронний навчальний курс на базі 

платформи «Moodle» з  дисципліни «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням для спеціальності 

071 «Облік і оподаткування».

✓ Проведено відкриті заняття: «British Artists», 

«Getting a Job», «Money».



Наукова робота
Участь у конференціях та семінарах

✓ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України 

в контексті інтеграції у світову економіку», 27-28.02.2016 ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Формування мотивації до вивчення іноземної мови у 

студентів немовних спеціальностей».

✓ IV Регіональний науково-методичний семінар «Професійна освіта: 

актуальні проблеми викладання іноземної мови» 10.04.2014, НДУ імені 

Миколи Гоголя, м. Ніжин

Тема доповіді: «Самостійна робота як складова системи навчання 

іноземної мови студентів технічних вищих навчальних закладів».



Наукова робота

✓ Педагогічний семінар – практикум для викладачів аграрних  ВНЗ І – ІІ 

рівнів акредитації «Забезпечення якості професійної освіти шляхом 

підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування 

інноваційних освітніх технологій інтегрованого навчання 08. 04. 2014;

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», м. Ніжин. 

Тема доповіді “Особливості організації викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням”.

✓ Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми методичної 

підготовки майбутніх вчителів іноземних мов », 26.03.2015, НДУ імені 

Миколи Гоголя, м. Ніжин.

Тема доповіді: «Розвиток граматичних навичок у процесі читання 

професійно-орієнтовних текстів».



Наукова робота
✓ Міжнародна науково-практична конференція педагогічних і науково-

педагогічних працівників та молодих учених «Сучасні тенденції 

розвитку освіти, науки і виробництва» 09-10.12.2015, ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж», м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Роль іноземної мови у професійній підготовці сучасного 

фахівця».

✓ III регіональна науково-методична конференція науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та науковців, 26.02.2016, ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут», Ніжин.

Тема доповіді: «Використання мультимедійних презентацій на 

заняттях з дисципліни “Іноземна мова”».

✓ Навчальний вебінар видавництва «Macmillan Education”, 03.03.2016р.

Тема: “Teaching Vocabulary to prepare for the Ukrainian State Exam».



Наукова робота

✓ Міжнародний науково-практичний семінар 

«Проектна діяльність як інструмент 

досліджень, навчання та інновацій» 

17-18.03.2016 р., НДУ імені Миколи Гоголя,  м. Ніжин.

Тема доповіді: «Використання елементів 

проектної діяльності на заняттях іноземної мови 

в технічних вузах».

✓Семінар видавництва «Oxford University Press», 

20.04.2016 р., Київ. Тема: “Навчання лексики і використання словників”.

✓ IV Міжнародна науково-практична Internet конференція 

«Відкриті еволюціонуючи системи». 18-20.05.2016 р., ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут»,  м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Еволюція методів навчання англійської мови».



Наукова робота



Наукова робота



Наукова робота



Наукова робота



Наукова робота



Керівництво науковою роботою студентів

✓ Підготовка студента Сердюка В.А.  до студентської науково –

практичної конференції «Перспективи розвитку аграрної вищої освіти 

України очима молодих науковців» 24-25.01.2013, ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Підготовка фахівців аграрного профілю у 

Великобританії»;

✓ Підготовка студента Крамаренка С.І.   до студентської науково –

практичної конференції до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, 

04.03.2014 р., 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Т.Г.Шевченко  в англомовному світі».

✓ Підготовка студента Діденка О.С.  до студентської науково –

практичної конференції «Освіта і наука: студентський вимір» 24.11.2015, 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин. 

Тема доповіді: «Самостійне вивчення англійської мови».



Наукова робота студентів



Методична робота
✓ Іванченко І. Г., Колесник Т. П. English for Business 
Communication: Навчально-методичний посібник. - Ніжин: 
Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. - 244 с.

✓ Дейкун П.В., Іванченко І.Г., Колесник Т.П. 

Business Correspondence  (методичні рекомендації щодо 
написання та оформлення ділової кореспонденції). – Ніжин: 
Видавництво НДУ ім. Гоголя, 2014. – 113 с.

✓ Іванченко І.Г.Test Your English (тестові завдання з англійської 
мови для студентів економічних спеціальностей): Практикум. 
- Ніжин: Видавництво НДУ ім. Гоголя, 2015. – 100 с.



Методична робота
✓ Іванченко І. Г. Reading and Speaking Activities:

навчальний посібник з дисципліни  «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для студентів аграрних 

вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. -

Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. - 213 с.

✓ Іванченко І. Г. Практикум з англійської мови (за 

професійним спрямуванням) для студентів 

спеціальності 208 «Агроінженерія». - Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. - 74 с.



Методична робота

І.H.Іvanchenko

READING AND   
SPEAKING 

ACTIVITIES



Методична робота



Виховна робота
Класний керівник

групи ЕН – 131



Виховна робота
Участь у:

• щорічній виставці-ярмарку художньої творчості та прикладного 
мистецтва «Барви осені»

• Покровському благодійно-патріотичному ярмарку «Україна єдина»

• організації та проведенні свята до Дня Святого Валентина 

Організація та проведення екскурсій до:

м. Києва (Національний музей «Чорнобиль», Національний музей історії 
України у Другій світовій війні, Києво-Печерська лавра, Софіївський 

собор, Національний ботанічний сад )

м. Чернігова (Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів 
стародавній», літерату́рно-меморіа́льний музе́й-запові́дник 
М. М. Коцюби́нського )

м. Путивля (Державний історико-культурний заповідник «Путивль», 
ансамбль Мовчанського монастиря, музей партизанської слави 
«Спадщанський ліс» )

м. Батурина (Батуринський національний історико-культурний заповідник 
«Гетьманськая  столиця»)

с. Качанівка (Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»)

м. Кам'янця-Подільського,(екскурсія по місту, держаний історичний музей-
заповідник “Кам'янець-Подільська фортеця») 

Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»

м.  Умані (Національний дендрологічний парк «Софївка» ), 

м. Канева  (Шевченківський націонльний заповідник «Тарасова Гора» )



Виховна робота



Виховна робота







Виховна робота



Громадська робота

✓ Куратор школи молодого 

педагога.

✓ Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії 
коледжу.

✓ Профорієнтаційна 

робота.



Зміцнення матеріально-технічної 
бази



Нагороди викладача



Дякую за увагу!


