
ВП НУБіП України

"Ніжинський агротехнічний коледж"

Портфоліо викладача 

РОМАНЕНКО Тетяни Василівни



 Дисципліни, які викладаю: гроші та кредит, фінанси, фінанси 

підприємств, казначейська справа, інформаційні системи в обліку

 Освіта: повна вища

 Стаж педагогічної діяльності: 11 років

 Категорія: спеціаліст І категорії

 Педагогічне кредо: У серце увійде лише те, що йде від серця! 

 Проблема, над якою працюю: Управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств.

Моя візитівка



 Київський національний економічний університет 

за напрямом «Економіка», 

кваліфікація – бакалавр з фінансів і кредиту, 

викладач економіки, 2000 рік.

 Українська академія банківської справи за 

спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація –

економіст, 2002 рік.

Здобута освіта



Підвищення кваліфікації:

1. Використання ІКТ у навчальному процесі

(у ході вивчення дисциплін «Фінанси», 

«Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»)

– 2014 р.

2. Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності (впровадження інтерактивних 

технологій навчання при вивченні 

економічних дисциплін) – 2016 р.



 Розроблено НМК з дисциплін «Фінанси», 

«Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», 

«Казначейська справа», «Інформаційні системи 

та технології в обліку» для спеціальності 071 

«Облік і оподаткування».

 Створені електронні навчальні курси з вказаних 

дисциплін на базі платформи «Moodle».

 Проведено відкриті заняття з тем: «Фінансова 

система України», «Кредит у ринковій 

економіці».

Педагогічна діяльність



Навчально-наукова діяльність
Участь у конференціях і семінарах:

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» 

(Технології «1С:Підприємства» у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів), 

Київ, ТОВ «СКЛАЙЛАЙН СОФТВЕР», 2014, 2015, 2016, 2017.



 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки та 

виробництва», Ніжин, НАТК, 2015.

 Міжнародна науково-практична конференція «Виклики соціально-орієнтованої економіки в 

євроінтеграційних умовах», Ніжин, НАТІ, 2015.



 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: 

теоретичні засади та механізми реалізації», Ніжин, НАТІ, 2016.

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих 

фахівців: виклик часу», Ніжин, НАТК, 2016.

 ІІІ регіональна науково-методична конференція «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»,       

 Ніжин, 2016.



 ХХІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький, 2017.



Участь студентів у наукових конференціях:

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Освіта і наука: студентський вимір», Ніжин, НАТК, 2015, 

(Терещенко В., Федоренко А., Кочерга А., Котко А., Панченко К.).

 ІІІ студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів і управління в сучасних умовах», 

Боярка, БКЕіПР, 2015, (Котко А., Терещенко В., Панченко К., Федоренко А.).

 ІV міжвузівська студентська науково-практична конференція «Перспективи розвитку аграрної економіки України», Боярка, 

БКЕіПР, 2015. (Повисша К.)

 V міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та оцінки 

майна і майнових прав в Україні», Ірпінь, ІЕК, 2016, (Котко А., Литвиненко Н., Терещенко В., Федоренко А.).

 Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення сучасного фахівця в 

умовах зміцнення національної державності», Бобровиця, БКЕМ, 2016, (Лавський В.).

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука -2016 «Професійне становлення фахівця: 

традиції та нові підходи», Ніжин, НАТК, 2016, (Повисша К., Коваленко К.).

 ХІ міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав споживачів на шляху до 

євроінтеграції», Ірпінь, ІЕК, 2017, (Паскевич А., Костюченко А.).

 VІ міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів в Україні», 

Ірпінь, ІЕК, 2017.



 Романенко Т.В. Фінанси: Навчальний посібник . - Ніжин: 

НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 230 с.

 Романенко Т.В. Економічний контроль: Навчальний 

посібник . - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 140 с.

 Романенко Т.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник . -

Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. – 150 с.

 Ганяйло О.М., Романенко Т.В. Казначейська справа: 

Навчальний посібник . - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 

2017. – 130 с.

 Романенко Т.В., Карпенко Н.М. Комерційна робота: 

Навчальний посібник . - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 

2014. – 110 с.

Методична робота



Зі студентами групи брала активну участь

у організації і проведенні щорічної

виставки-ярмарку художньої творчості та

прикладного мистецтва «Барви осені»,

«Великодній кошик», та отримали нагороду

в номінаціях:

І місце  - Кращий коровай із зерна врожаю 

2015 року

І місце  - Краща страва української кухні 

2016 року

Виховна робота



В 2015 та 2016 роках група ОН 141

зайняла І місце у конкурсі «Краща група»



За час класного керівництва разом із групою відвідали історичні міста України: 

Львів, Кам'янець - Подільський, Качанівку подорожували мальовничими Карпатами



Студенти групи постійно приймають активну участь 

у громадському житті коледжу



Студенти групи завжди брали активну участь 

у спортивних змаганнях навчального закладу



Громадська робота

 Виконую обов'язки відповідального 

секретаря приймальної комісії 

Ніжинського агротехнічного коледжу.

 З вересні 2014 була обрана бухгалтером 

Первинної профспілкової організації 

Ніжинського агротехнічного коледжу.

 Разом із членами Первинної профспілкової організації 

брала активну участь у традиційному щорічному 

суботнику навчального закладу. 

 Протягом звітного періоду допомагала зміцнювати 

матеріально-технічну базу коледжу. 





Дякую за увагу!


