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Підвищення кваліфікації:  

  

Київський міський  

педагогічний університет  

імені Б.Д. Грінченка 

Свідоцтво № 253  

від 24.10.2003 



Підвищення кваліфікації:  

  

НУБіП ННІ  

післядипломної освіти 

Свідоцтво № 683  

від 19.12.2008 



Підвищення кваліфікації:  

  

НУБіП ННІ  

післядипломної освіти 

Свідоцтво № 2026  

від 26.02.2010 



Підвищення кваліфікації:  

НУБіП ННІ  

післядипломної освіти 

Свідоцтво № 2399  

від 26.02.2016 



Участь у тренінгах 

Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача  

в контексті освітньої реформи 



Участь у роботі методичних 
об’єднань 

Нарада  

обласного методичного об’єднання  

викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. 

Чернігівської області 



Участь у конференціях 

Міжнародна науково-практична конференція 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

 науковців та молодих учених 
“СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, 

  НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА” 

Петриченко Н.Г. 

Використання ОІТ  

в навчальному процесі 



Участь у конференціях 

ІІІ регіональна науково-методична конференція 

науково-педагогічних, педагогічних працівників та 

 науковців 
“Інноваційна спрямованість 

  педагогічної діяльності” 

Петриченко Н.Г. 

Інтерактивні технології  

на заняттях з дисципліни  

“Вища математика” 



Керівництво науковою роботою 
студентів 

Ю. Сушко АН 131  

Модернізація професійної підготовки фахівців  

аграрної галузі в країнах ЄС 

 

 

А. Федоренко, А. Котко ОН 131 

Формування професійної компетентності  

економістів аграрного сектору 

 

 

А. Дворник, В. Самойленко 

Роль математики  

у підготовці фахівців з математики 



Методичні розробки 

Методичні вказівки  

до вивчення теми  

“Комплексні числа” 



Методичні розробки 

Методичні рекомендації  

для самостійного вивчення  

теми з вищої математики  

“Похідна та її застосування” 



Методичні розробки 

Навчальний посібник  

“Вища математика” 



Навчальна  робота 
Розроблено навчальні програми та комплекси  

з дисципліни “Вища математика”  

для спеціальностей: 

ОН  5.03050901   Бухгалтерський облік» 

КН   5.05010201  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

МН  5.10010201  Експлуатація та ремонт машин і обладнання  

                             агропромислового виробництва» 

ПС   5.07010102  Організація перевезень і управління  

                              на автомобільному транспортІ  

ЕН   5.10010102  Монтаж, обслуговування та ремонт  

                             електротехнічних установок  

                             в агропромисловому комплексі  

АН   5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем  

                             автоматизації технологічного виробництва  

МС   5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання  

                              агропромислового виробництва  скорочений курс  

 



Навчальна  робота 

Організовано роботу математичного гуртка             

“Вектор”  
 

Основні завдання гуртка: 

 

Формування професійної компетентності  

    та громадянських якостей при вивченні математики;  

Залучення до участі в наукових конференціях, семінарах; 

Підготовка до ДПА та ЗНО; 

Формування навичок дослідницької роботи; 

Інтересу до вивчення фахових дисциплін; 

Участь у громадському житті інституту. 

 



Діяльність математичного 
гуртка “ВЕКТОР” 

Засідання математичного гуртка 



Діяльність математичного 
гуртка “ВЕКТОР” 

Відкрите засідання гуртка 

25.03.2015р. 



Діяльність математичного 
гуртка “ВЕКТОР” 

Конкурс математичних газет 



Діяльність математичного 
гуртка “ВЕКТОР” 

Математичний брейн-ринг 

17.11.2014р.  



Другий етап всеукраїнської олімпіади з математики 

Діяльність математичного 
гуртка “ВЕКТОР” 



Виховна робота 

Кураторство  -  група МН 151 

Виховні заходи:  
посвята у студенти;  

виховні години; 

дні іменинників; 

похід у театр 

Робота з батьками 

Творча самодіяльність: 
виступ на  8 березня;  

виступ до дня вчителя;  

нумо першокурсник. 

Екскурсії 
історична екскурсія Ніжином; 

поїздка у Львів. 

Покровський ярмарок 
 



Виховна робота 

посвята у студенти 



Виховна робота 

похід у театр 



Виховна робота 

художній виступ 



Виховна робота 

історична екскурсія Ніжином 



Виховна робота 

поїздка у Львів 



Виховна робота 

дні іменинників 



Виховна робота 

Покровський ярмарок 



Виховна робота 

Покровський ярмарок 



Виховна робота 



Виховна робота 

відзнаки групи 



Робота у приймальній 
комісії 



Профорієнтаційна робота 



Зміцнення матеріально-
технічної бази (меблі) 



Зміцнення матеріально-технічної 
бази (стенди, дошка, портрети) 



Зміцнення матеріально-технічної 
бази (опорні плакати) 



Відзначена подякою 

За сумлінне виконання  

своїх професійних обов’язків, 

та значний внесок у зміцнення 

матеріально-технічної бази 

коледжу 

Відзначена подякою 



Дякую  
за  

увагу ! 


