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Загальні відомості 

Освіта 
Чернігівський державний педагогічний інститут 
ім.Т.Г.Шевченка,  1995 р., спеціальність "історія і 
право", кваліфікація "вчитель історії і права" 

 
Педагогічний стаж 
25 років 

 
Кваліфікаційна категорія 
Спеціаліст вищої категорії, старший викладач 
 
 
 

  



Нагороди 



Нагороди 
  



Професійні відомості 
 Педагогічне (життєве) кредо 

 «Лише знаючи минуле і сучасне свого народу, можна дбати про його майбутнє» 

 Перелік дисциплін, які викладає 

 Історія України, всесвітня історія, основи філософських знань 

 Професійні та громадські обов'язки 

 Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.  

 Керівник історично-краєзнавчого гуртка «Кліо».  

 Відповідальний за діяльність сторінки навчального закладу на сайті НУБіП України 



Навчально-методична проблема, над 
якою працює викладач 

  Використання ментальних карт розуму  в навчальному процесі 



Кураторство 
 АН161 – 2016/2020       ПН201 – 2020/… 



Науково-методична робота 
 Видання навчально-методичної літератури 

 Участь у педагогічних семінарах 

 Наукові статті 

 Наукова робота студентів під керівництвом викладача 



Навчально-методичні видання 
Шевченко В.Г. Методичні вказівки та навчальні завдання 

для семінарських занять та самостійної 

роботи з основ філософських знань для 

молодших спеціалістів денної  форми 

навчання всіх спеціальностей. – Ніжин: НАТК, 

2017. – 20 с. 

Іванченко І.Г. 

Шевченко В.Г. 

Культурологія: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів I-IІ 

рівнів акредитації / За ред. І.Г.Іванченко, 

В.Г.Шевченко – Ніжин: Видавництво НДУ 

ім.М.Гоголя, 2018. – 265 с. 

 



Шевченко В.Г., 

Шевченко Н.О. 

Методичні рекомендації для участі в роботі 

історико-краєзнавчого гуртка. – Ніжин : 

НАТК, 2018. – 20 с. 

 

 

 

 

 

Шевченко Н.О., 

Шевченко В.Г. 

Історія України. Методичні вказівки для 

підготовки до семінарів студентів коледжу 

на основі базової середньої освіти. – Ніжин: 

НДУ ім.М.Гоголя, 2019. – 84 с. 

 

 

 

 



Шевченко В.Г. Всесвітня історія (2 семестр). Методичні 

вказівки для підготовки до семінарів студентів 

коледжу  на основі базової середньої освіти. – 

Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2019. – 52 с. 

 

 

 

 

 

 

Шевченко В.Г. Методична розробка з дисципліни «Історія 

України» для підготовки студентів закладів 

фахової передвищої освіти до зовнішнього 

незалежного оцінювання. / Укл. Шевченко В.Г. 

– Ніжин: Вид-во ПП Лисенко М.М., 2021. – 103 

с. 



Ювілейне видання 



Електронні видання 
 Персональний сайт 

  





  



  



Семінари 
  



Знайомство з освітніми сервісами 
Корпорації Microsoft 

 21 червня 2016 р. на факультеті 
інформаційних технологій НУБіП України 
відбувся семінар-тренінг «Освітні 
сервіси Microsoft для університетів».  

 19-20 червня 2017 р. відбувся семінар-
тренінг «Використання технологій 
Майкрософт у ВНЗ» 

  



НМЦ «Агроосвіта»  весняні  
психолого – педагогічні семінари 
28 березня 2017 р. НМЦ «Агроосвіта» Психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічні 
аспекти адаптації молодих викладачів, інноваційні підходи до методичного забезпечення, 
формування професійної компетентності. Цифрові перетворення в освіті: особистий апгрейд 
викладача» 
Доповідь:  «Використання комп'ютерно-інформаційних технологій при викладанні соціально-
гуманітарних дисциплін» 
 



Доповіді на семінарах 
 Науково-методичні практичні семінари науково-
педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна 
аграрна освіта – 2017», 24-26 січня 2017 року, ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

  

  

 ХІ науково-методичні практичні семінари науково-
педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна 
аграрна освіта – 2021» 20 січня 2021 року, ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

  

  



Участь у семінарах 
 31 січня, 1 лютого, 14 лютого 2018 р. Науково-
методичні практичні семінари науково-
педагогічних та педагогічних працівників: 
«Сучасна аграрна освіта - 2018», до 120 річниці 
НУБіП України. ВП НУБіП України «НАТК»  

  16 травня 2018 р. НМЦ «Агроосвіта» Тренінг 
«Дослідження особливостей самооцінки 
особистості» 

  28 липня 2018 р. Cемінар-тренінг з підвищення 
педагогічної майстерності класних керівників 

  



  13-22 березня 2019 р. НМЦ «Агроосвіта» тренінгова сесія «Проектування та створення 
електронних підручників і посібників» 

  



Обласне методичне об’єднання викладачів 
історії та суспільних дисциплін 

  5 листопада 2019 р. доповідь «Використання навчально-інформаційних 
середовищ у освітньому процесі» 



    10 листопада 2020 р. доповідь «Здійснення контролю 
дистанційного навчання  за допомогою платформи Moodle». 

  



Доповідь на педагогічній раді за 2017-2018 н.р. 
«Новітні технології у викладанні соціально-
гуманітарних дисциплін» 

  

  



Статті 
 23-25 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція. «Цілі сталого 
розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». НУБіП 
України. 

  Шевченко В.Г., Шевченко Н.О. Ніжинське технічне училище в умовах української революції 
1917-1921 рр. 401-403 с. 

  

  



 Д 

  





Наукова робота студентів під 
керівництвом викладача 

 Першу історико-краєзнавчу конференцію студентської молоді вищих навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації Чернігівської області «Історія краю очима юних».  

 Квятковський Вадим, доповідь, «Історія Бахмацького залізничного вузла». 



 Друга історико-краєзнавча конференція 
студентської молоді вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області 
«Історія краю очима юних» 

 Кізім Анастасія, доповідь «Відродження Свято-
Возесенської церкви в селі Радьківка» 

  



 5.12.19 р. в коледжі 
транспорту та 
комп’ютерних 
технологій ЧНТУ 
була проведена 
Міжвузівська 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-трудові 
відносини в 
Україні» 

  



Студентська конференція «Дух, що тіло 
рве до бою» 24 травня 2016 року 



Науково-практична конференція «Видатні 
представники рідного краю»,   1 березня 2018 року 

 Пантелеймон Куліш  

 Демиденко Максим, студент групи МС171 

 Федір Примак 

 Зінченко Віталій, студент групи МН161 



Історично-краєзнавчий гурток "Кліо" 
 науковий керівник Шевченко В.Г.,  

 староста Федоренко Аліна (гр. ОН131)   староста Плакса Дмитро (гр. АН161) 

 19 травня 2016 року, звіт про діяльність   19 травня 2017 року, звіт про діяльність 

  

  



Міжвузівська науково-практична конференція 
«Перемога діда, прадіда – моя перемога!» 
12 травня 2017 року 



МІЖВУЗІВСЬКА СТУДЕНТСЬКА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Герої моєї родини» 8 травня 2018 року 



СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Герої моєї родини» 11 травня 2019 року 



СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Герої моєї родини»  
8 травня 2020 року 



Виховна робота 

 Виховні заходи 

 Екскурсії 
  



Виховні заходи 
 З 28 вересня по 18 жовтня 2017 року в 
Обласному молодіжному Центрі 
Чернігівської обласної ради проходить 
патріотично-виховна програма «Війна, 
якої немає!». У рамках програми було 
проведено тренінг з підготовки 
екскурсоводів виставки «Блок пост», 
котрий пройшла студентка коледжу 
Ольга Костенко. 



Перегляд кінокартин 

«1918» у 2018 році 
«1917» у 2019 році 
«Заборонений» у 2020 році 



  

Круглий стіл на тему «Українська діаспора у світі та 
національні меншини в Україні: збереження мови, 
звичаїв та традицій» 21 лютого 2018 р.  





Спільне проведення виховних заходів 



Екскурсії Ніжином 





Екскурсії  



Екскурсії профспілки коледжу 



Участь у профспілкових акціях 
 17 жовтня 2019 р., у Міжнародний день боротьби з бідністю у Києві відбулася 
Всеукраїнська акція протесту профспілок. 

  



Зміцнення матеріально-технічної бази 
 Шафа – 2 шт.      Принтер – 1 шт.    Вікна – 3 шт. 



Допомога іншим цикловим комісіям 



Різне 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


