
 

Петриченко Наталія Григорівна 
 
 

 

викладач вищої категорії; 
педагогічний стаж - 20 років; 
дисципліни, які викладає: 
 “Математика”,  
“Вища математика”. 

Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський   фаховий 
коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України». 
 



Моє педагогічне кредо 

   Всьому, що необхідно знати, навчити не можна, 
вчитель може зробити тільки одне — вказати 
дорогу. 

                               Річард Олдінгтон (1892-1962)    
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 Ніжинський державний педагогічний інститут ім. 
М.В.Гоголя 



Підвищення кваліфікації 



Підвищення кваліфікації 

 



Підвищення кваліфікації 
 



Педагогічна діяльність 
  Розроблено НМК з дисципліни «Вища математика» для молодших 

бакалаврів спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології», Спеціальність 151 «Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології», 275.03 «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)», 071 «Облік і оподаткування» 

 Створено електронні навчальні курси на базі платформи «Moodle» з 
дисципліни «Вища математика», для сцеціальностіей: 208 
«Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології», Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології», 275.03 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», 
071 «Облік і оподаткування» 

 Проведено: Круглий стіл: “Жінки – математики”, “Число П”, “Математичне 
кафе”, “Кольоровий тиждень”; пленепні заняття: “просторові фігури в 
архетектурі” та “ Вимірювання не доступних об'єктів, застосовуючи 
знання з математики”; Пробний етап впровадження математичного блоку 
програми міжнародного оцінювання серед студентів і викладачів ВП 
НУБіП України НАТК 

 Тренінги для викладачів нашого вузу - 2, міжвузівський тренінг, 
дослідження рівня знань з математики у студентів.  



Педагогічна діяльність 
 27 лютого 2020 року на базі Коледжу транспорту та комп’ютерних 

технологій відбулося засідання обласного методичного об’єднання 
викладачів математики ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. 

   Провела тренінг «Розвиток корпоративної культури шляхом тренінгу з 
формування дружнього колективу, об’єднаного і згуртованого спільною 
ідеєю», метою якого було стимулювання колективного духу, розвитку 
творчих здібностей педагогів і, звичайно, створення гарного настрою. 

 На базі Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій відбулося 
дистанційне засідання обласного методичного об’єднання викладачів 
математики ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. 

 Викладач математики ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» Петриченко Н.Г. виступила з доповіддю PISA  
(Program for International Student Assessment) 

 Щорічне проведення  І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з математики  
  



Педагогічна діяльність 
 Участь у роботі щорічних науково-методичних практичних 

семінарів 
«Сучасна аграрна освіта» 

  Тематика семінару: Український соціум і його основні 
проблеми 

 Виступ на  тему «Пробний етап впровадження 
математичного блоку програми міжнародного оцінювання 
PISA серед студентів і викладачів ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». 

  Написання статей на сайт вузу 
  Участь у засіданнях ОМО та виступи на них 

 



Участь у конференціях та 
семінарах 



Участь у студентських 
конференціях 

 



Участь у конференціях 
    ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісний 
професійний підхід – запорука успішної підготовки фахівця» 
14-15 грудня 2017 року 

    20. Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБІП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» Застосування 
інтерактивних методів навчання на заняттях з математики 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль освіти, 

науки та виробництва у формуванні професіоналізму 
фахівця» 29-30 травня 2018 року 

7. Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Аспекти формування математичної 
компетентності майбутніх спеціалістів з механізації 
сільського господарства 

 
 
 



Участь у конференціях 
  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми 
сучасного інноваційного розвитку» 5-6 грудня 2019 року 

Демченко І.В., Петриченко Н.Г., викладачі ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» Технології ігрової 
взаємодії під час вивчення математичних дисциплін 

  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, 
ефективність» 24.04.20 

Петриченко Н.Г., Демченко І.В. 255 дослідження рівня 
оволодіння математичною компетенцією студентів іі курсу 
вп нубіп україни «ніжинський агротехнічний коледж» 
 



Участь у студентських 
конференціях 
  Чеверда Аліна, студентка ВП НУБіП України  
  «Ніжинський агротехнічний коледж» Науковий 

керівник – Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» Історія 
розвитку економіки України за часів незалежності 

 

«СТУДЕНТСЬКА НАУКА - 2017: Професійне 
становлення фахівця. Традиції та нові підходи» 11 
травня 2017 року м. Ніжин 

    2. Полонець Катерина, студентка ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» Науковий 
керівник – Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» Сучасні 
вияви молодіжної субкультури 

 



Участь у студентських конференціях 
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

Всеукраїнська студентська  науково-практична конференція 
«Студентська наука – 2017. Сьогодення та майбутнє» 29 листопада 

     15. Андрушко Олексій, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Науковий керівник – Петриченко Н.Г., 
викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Студентська наука – 2019:сьогодення та майбутнє» 16.05.2019  

28. Яковенко Володимир, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Науковий керівник – Петриченко Н.Г., 
викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» Роль точних наук в житті людини 

 
 

https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2019/Conferencia_prog_20190516_2.pdf


ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» Всеукраїнська 
студентська науково-практична конференція «Студентські ініціативи: 
реалії та перспективи» 29.10.20 

15. Стець Д.О., студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» Науковий керівник – Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» Роль гуманітарних і 
математичних наук у вищих технічних закладах 
 

Реалізація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні 
напрями», присвячена 122 річниці НУБіП України 22.05.20 

1. Зима Владислав, студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» Науковий керівник – Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» Історичний розвиток математики та її 
застосування у сучасному світі  

3. Мірошник Аліна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» Науковий керівник – Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 
 

Участь у студентських конференціях 



ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти» 
5.12.18 

8. Нагорний І.С., студент ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Науковий керівник: Петриченко 
Н.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» 

13. Плакса Д.С., студент ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Науковий керівник: Петриченко 
Н.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» Роль математичної підготовки в 
навчанні майбутніх фахівців технічних спеціальностей 

  

 

Участь у студентських конференціях 



Інтерактивні заняття 



Не стандартні заняття 



Тренінг 



Педагогічному працівнику, який прагне до особистісного 
зростання, самовдосконалення, не обійтися без тренінгових 
занять, які можуть стати програмою розвитку ефективних 
навичок ключових компетенцій. 



Тренінг 
ОМО Чернігів 



Тренінг 
«Ніжинський коледж культури і 
мистецтв імені 



Друковані праці 



Друковані праці 



Друковані праці 



Виховна робота 



Виховна робота 



Виховна робота 

 



Покровський ярмарок 



Робота гуртка “ВЕКТОР” 



Робота гуртка “ВЕКТОР” 



Математичне кафе 



Профорієнтаційна робота 



Відзнаки 


