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Відокремлений структурний підрозділ 
“Ніжинський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і 
природокористування України” 

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: 28 років; 

✓ Категорія: вища, викладач-методист; 

✓ 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 ННІ неперервної освіти і туризму, 
кваліфікаційне підвищення СС 00493706/01535-19 від 2 жовтня 2019 року. 



Освіта 



Педагогічна діяльність 
 

✓ Розроблено НМК з дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» ОКР “Молодший спеціаліт” і “Бакалавр”, 123 
“Комп’ютерна інженерія”, 071 “Облік і оподаткування” 

✓Створено електронні навчальні курси на базі платформи «Moodle» з  
дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням для 
сцеціалістей  151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
ОКР “Молодший спеціаліс” і “Бакалавр”, 123 “Комп/ютерна інженерія”, 
071 “Облік і оподаткування” 

 ✓ Відкриті заняття: «The Food we like» («Улюблені страви»), «Computer 
Architecture» («Архітектура компю’тера»), «Money» («Гроші»). 



Наукова робота 
Участь у конференціях та семінарах: 
✓Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження різних 
напрямів розвитку психології та педагогіки”17-18.11.2017 р., м.Одеса 

Стаття: Толочко С.В., Колесник Т.П. «Foreign language competence of 
teachers in the system of postgraduate pedagogical education as a 
scientific problem»;  

✓ Міжнародна науково-практична конференція  “Education-
Technology-Computer science”, Rzeszow, 2019 

Стаття: Толочко С., Войтовська О., Деда Р., Колесник Т.  «Digital 
technologies of learning foreign languages in postgraduate education»; 



Наукова робота 
✓Международная научно-практическая конференция посвященная 105-летию БГПУ 
«Дополнительное образование взрослых: международные тенденции и национальные 
приоритеты.  22.11.2019, Мінськ, БГПУ. Стаття: Толочко С.В., Колесник Т.П. Теоретические и 
методические основы разработки современных моделей педагогической профессии 
преподавателей в последипломном педагогическом образовании. 

✓Perspective directions of development of philosophy,  linguistics and commutication science: 
Collective monograph. Autearoa publishing, Nelson, New Zealand, 2018. Cтаття : Толочко С.В., 
Колесник Т.П. Передумови формування професійної іншомовної компетентності у студентів 
аграрних закладів вищої освіти. 

✓Міжнародна науково-практична конференція  “Ключові питання наукових досліджень у 
сфері пелагогіки та психології у ХХІ столітті». 26.01.2018, Львів. Тези: Толочко С.В., Колесник 
Т.П. Innovative technologies of learning foreign languages in postgraduate education. 

 



Наукова робота 
 

✓ IX International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United 
Kingdom, 28-30 April 2020. Стаття:  Толочко С.В., Колесник Т.П. 
Упровадження наукових досліджень сучасного цифровізованого 
суспільства в освітній процес закладів вищої освіти. 

 

✓ XII  International Scientific  and Practical Conference. Edmonton, 
Canada, 13-14 April 2020. Стаття: Толочко С.В., Колесник Т.П. 
Формування компетенції наукової мови викладача-дослідника  в 
умовах післядипломної редагогічної освіти. 

✓ XII V  Міжнароднанауково-практична конференція  “Відкриті 
еволюціонуючі системи”. Київ, 19.05.2020. Стаття: Толочко С.В., 
Колесник Т.П. Модернізація мовно-комунікативної компетентності 
викладачів в умоваї післядипломної педагогічної освіти та 
дистанційного навчання.  

  



Наукова  робота 

 ✓   Міжнародна науково-практична конференція  “Paradigmatic View  on the Concept of 
World Science”.  21.08.2020, Торонто, Канада. Стаття: КолесникТ.П.  Можливості 
дистанційного навчання іноземної мови у післядипломній освіті.  

✓   Міжнародна наукова конференція  “Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних 
наукових досліджень.” 10.07.2020, Вінниця. Стаття:  Хомич В.І., КолесникТ.П. Особливості 
використання можливостей дистанційного навчання  під час засвоєння рідної та 
іноземної мов у аграрних закладах вищої освіти.  

✓   Всеукраїнська науковао-практична конференція  “Формування професіоналізму фахівця- 
нові горизонти”. 2018 рік,ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний коледж”Гра як 
засіб підвищення мотивації до вивчення дисциплін “Іноземна мова за професійним 
спрямування “ та “Іноземна мова”. 

 

 



Наукова робота 

✓   Міжнародна наукова конференція  “Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток 

сучасних наукових досліджень. 10.07.2020, Вінниця. Стаття:  Хомич В.І., КолесникТ.П. 
Особливості використання можливостей дистанційного навчання  під час засвоєння 
рідної та іноземної мов у аграрних закладах вищої освіти.  



Методична робота 
Розроблено посібники: 

✓Дейкун П.В., Колесник Т. П. Reading and 
Speaking Activities for Specialists in Energetics 

Навчальний посібникдля студентів спеціальності 
141 “Електроенергетика, електротехніка  та 
електромеханіка”. 2019 рік. – 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’ютерно-інтегровані 
технології”. 2019 рік. -  



Методична робота 



Методична робота 

✓ Іванченко І.Г., Колесник Т.П. 

English Listening Practice. Методичні  рекомендації щодо 

розвитку навичок аудіювання з дисципліни  

“Іноземна мова” для студентів  навчальних закладів 

Вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. 2020 рік. – 128 с.  

Н 

✓ Колесник Т.П. Методичні рекомендації до практичних занять з 
іноземної мови для студентів ОКР «Бакалавр»  спеціальності 151  

“ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”  

2020 рік. - ”  



Виховна  
робота 

✓ Випустила п’ять 
академічних груп.  

✓ Класний керівник групи КН 
– 201  

 



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! 

 


