
ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Портфоліо викладача  

Колесник Тетяни Павлівни 

 



Візитна картка 
✓ Колесник Тетяна Павлівна  

✓ Дисципліни, які викладаю:  

  – іноземна мова (англійська), 

  – іноземна мова за професійним  

     спрямуванням; 

✓ Освіта: вища; 

✓ Стаж педагогічної діяльності: 24 роки; 

✓ Категорія: вища, старший викладач; 

✓ Педагогічне кредо:  

  Respect yourself,     Поважай себе, 

   Respect others,   Поважай інших, 

   Take responsibility    Відповідай за  

   For your actions.   свої вчинки. 

✓ Проблема, над якою працюю:  

«Формування змісту професійно - орієнтованого  

навчання студентів немовних спеціальностей».  

 



Освіта 

 ✓Закінчила Ніжинський Ордена Трудового Червоного Прапора 

державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя за спеціальністю 
«англійська мова, російська мова та література»,  кваліфікація - вчитель 
англійської мови, російської мови та літератури, 1991 рік. 

✓Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і 
природокористувань України ННУ післядипломної освіти, кваліфікаційне 
підвищення 12 СПК № 899774 від 28 березня 2014 року. 



Освіта 



Наукова робота 
Участь у конференціях та семінарах: 

✓Науково-методичний семінар «Використання інтерактивних методів 
при викладанні дисциплін» 

 11.01.2012, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»,  

м. Ніжин.  

Тема доповіді: «Використання інформаційних технологій під час 
організації самостійної позаурочної роботи студентів»; 

✓ Науково–практична конференція «Сучасні тенденції соціально-
економічного розвитку агропромислового виробництва України в 
контексті інтеграції у світову економіку» 2014, ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж», м. Ніжин.  

Тема доповіді «Формування мотивації до вивчення іноземної мови у 
студентів немовних спеціальностей»; 



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, 
Державна установа «Науково-методичний центр професійно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; 

 

✓ IV регіональний науково-методичний семінар  «Професійна освіта: 
актуальні проблеми викладання іноземних мов» 10. 04. 2014,  Ніжинський 
державний університет ім. М. Гоголя. Тема доповіді  «Самостійна робота як 
складова система навчання іноземної мови студентів технічних ВНЗ»; 
 

 



Наукова робота 

✓ Науко-практичний семінар «Актуальні проблеми методичної 
підготовки майбутнього вчителя іноземних мов» 26.03.2015, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя. Тема доповіді «Розвиток 
граматичних навичок в процесі читання професійно-орієнтованих 
текстів».  

 

✓ Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта 
педагога: виклики, проблеми, перспективи» 05.11.2015, Київський 
університет імені Бориса Грінченка. Тема доповіді «Навчання іншомовної 
професійної лексики студентів економічних спеціальностей аграрних 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». 



Наукова робота 

✓ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 
розвитку освіти, науки і виробництва» 09-10.12.2015. ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». Тема доповідні «Концепція 
навчального посібника «Англійська мова (за професійним спрямуванням) 
для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і 
мереж» 

 

✓ Підготувала чотирьох студентів до студентських науково-практичних 
конференцій. Теми доповідей: «Система освіти у Великобританії»; «Вища 
освіта Великобританії», «Історія розвитку бухгалтерського обліку», 
«Професійна освіта розвинутих європейських країн». 

 



Наукова робота 



Наукова робота 



Наукова робота 



Наукова робота 



Методична робота 
 

✓ Розробила НМК з дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» для спеціалістів 5.05010201 «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж», «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» 5.0502201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва». 

✓Створила електронний навчальний курс на базі платформи «Moodle» 
з  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням для 
сцеціалістів 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». 

✓ Провела відкриті заняття: «The Food We like» («Улюблені страви»),  
«Money» («Гроші»), інтегроване заняття (англійська-українська мови) 
“Прикметник. Мистецтво” 



Методична робота 
✓  Іванченко І. Г., Колесник Т. П. Навчально-методичний посібник  

«English for Business Communication»  

  – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011.  

✓ Методичні рекомендації з англійської мови  

за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів 
спеціальності 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів 

і систем автоматизації технологічного виробництва». 

–  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М. 2012. 



Методична робота 
✓ Термінологічний словник за напрямами підготовки:  6.100102 

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»; 

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропомисловому 
комплексі»; 6.030509 «Облік і аудит»;  6.030601 «Менеджмент».  

Посібник для аграрних ВНЗ ІІІ – ІV р.а./ Укл. С. В. Толочко, О. І. Литвинов, 
Л. Г. Якубінська,  Н. Г. Царук, Н.М. Даценко, Т. П. Колесник. За заг. 
редакцією    С. В. Толочко –  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М. 2011.  

✓Дейкун П. В., Колесник Т.П. Англійська мова (за професійним 
спрямуванням) для студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж» 

- Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015  

 

 



Методична робота 

✓ Колесник Т. П. Reading and Speaking Activities for Students Of Economic 

Specialities. 

Навчально – методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 



Методична робота 



Методична робота 



Виховна робота 

✓ Випустила три академічні групи.  

✓ Класний керівник групи КН-121  

 



Виховна робота 



Виховна робота 



Громадська робота 
 ✓ Секретар атестаційної комісії  

«Ніжинського агротехнічного коледжу»  

✓ Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти 
Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

✓ Технічний секретар приймальної комісії  

 



Громадська робота 



Зміцнення матеріально – 
технічної бази  

 У 2014 – 2015 році зроблено капітальний ремонт та введено в 
дію кабінет іноземної мови. Придбано нові меблі (шафа, столи, лави для 
сидіння, дошка).   



Нагороди викладача 



Дякую за увагу! 

 


