
 

 
Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

 

Портфоліо викладача 

ТЕРЕЩЕНКО ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ 



Педагогічне кредо: 

«Щоб мати право навчати, 

необхідно постійно навчатися 

самому. 

При цьому учневі необхідно 

віддавати не тільки певну суму 

знань, але і частинку своєї душі» 



Моя візитівка 

 Дисципліни, які я викладаю: економічна 

теорія, статистика, економіка і бізнес, 

основи маркетингу, основи підприємництва,  

комерційна робота. 

 

 Освіта: повна вища 

 

 Стаж педагогічної діяльності: 10 років 

 

 



Здобута освіта 

 У 2005 році закінчила Ніжинський агротехнічний інститут 

Національного аграрного університету за спеціальністю «Економіка 

і підприємництво» і здобула кваліфікацію бакалавр з економіки і 

підприємництва. 

 У 2006 році закінчила Чернігівський державний технологічний 

університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула 

кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. 

 У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і 

природокористування України за спеціальністю «Педагогіка вищої 

школи» та здобула кваліфікацію викладача вищого навчального 

закладу. 



Здобута освіта 



Підвищення кваліфікації 
 

 НУБіП України Навчально-

науковий інститут неперервної 

освіти і туризму  («Економічна 

теорія», «Статистика») – 2020 рік 

 

 

 

 НУБіП України Навчально-

науковий інститут неперервної 

освіти і туризму  («Економіка і 

бізнес», «Статистика») – 2021 рік 

 



Підвищення кваліфікації 

 PROMETHEUS «Освітні 

інструменти критичного 

мислення» – 2021 рік 

 

 

 ХІ науково-методичний 

практичний семінар науково-

педагогічних та педагогічних 

працівників «Сучасна аграрна 

освіта - 2021» 

 
СЕРТИФІКАТ 
Виданий 13.01.2021 
prometheus.org.ua 

 

 

СЕРТИФІКАТ 
ЦЕЙ  СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО 

Ірина 
успішно закінчив(ла) курс 

Освітні інструменти критичного мислення, 
 
 

наданий викладачем Сергієм Терно 
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 

 

та навчився(лася): 
- мотивувати учнів до навчання та задовольняти їхні освітні потреби якнайкраще; 
- використовувати екзистенціальний аналіз В. Франкла для гармонізації освітнього 
середовища та забезпечення власного емоційного добробуту; 
- упорядковувати свою активність відповідно до важливості справ; 
- використовувати стреси для власного особистісного та фахового зростання; 
- створювати належні освітні умови для виховання успішних та щасливих людей; 
- організовувати екологічний освітній процес; 
- доцільно добирати засоби діагностики компетенцій учнів. 

 
 

Форма навчання - дистанційна. 
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за 
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/61dad8a212804bf3b4e3016bc50c754c  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 

 
 

СЕРТИФІКАТ 
 

підтверджує, що 
 
 

ТЕРЕЩЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА 
 
 
 

брала участь 
 

у ХІ науково-методичних практичних семінарах науково-педагогічних та педагогічних працівників 
 

«СУЧАСНА АГРАРНА ОСВІТА – 2021» 
 
 

20-22 січня 2021 року, м. Ніжин, Україна 
 
 

Тривалість  6  годин 
 
 
 
 

В.о. директора коледжу                                                                       О.В.Литовченко 
 
 
 
 

Сертифікат розроблено відповідно до п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) 



Підвищення кваліфікації 

 ТОВ «Всеосвіта» («Секрет 

ораторства для педагогів. Кейси та 

поради») – 2020 рік. 

 

 ТОВ «Всеосвіта» («З чого почати 

дистанційне навчання. Найпростіші 

онлайн-сервіси та покрокова 

інструкція») – 2020 рік. 

 

 ТОВ «Всеосвіта» («PRO фінанси для 

дітей та дорослих, які працюють з 

дітьми») – 2020 рік. 



Педагогічна діяльність 

 Розроблено НМЦ з дисциплін « 

Економічна теорія», «Статистика», 

«Основи маркетингу», «Основи 

підприємництва, менеджменту та 

маркетингу», «Економіка і бізнес». 

 Створені електронні навчальні 

курси з вказаних дисциплін на базі 

платформи «Moodle». 

 Проведено відкриті заняття з тем: 

«Підприємництво і підприємство», 

«Попит і пропозиція. Теорія 

ринкової рівноваги». 



Навчально-наукова діяльність 
Участь у конференціях і семінарах: 

 
 Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Наука, 

освіта, суспільство: інструменти і 

механізми сучасного інноваційного 

розвитку», Ніжин, 2019. 

 

 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку обліку, 

логістики та інформаційних 

технологій в контексті 

євроінтеграції», Ніжин, 2019. 

 

 



Навчально-наукова діяльність 

 Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція 

«Професійний розвиток та 

формування 

конкурентоспроможності сучасного 

фахівця», Ніжин, 2019. 

 

 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Сталий інноваційно-

креативний розвиток соціально-

економічних систем», Бережани, 

2019. 

 

 

 



Навчально-наукова діяльність 

 Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Науково-

технічне співробітництво: 

принципи, механізми, 

ефективність», Ніжин, 2020. 

 

 Всеукраїнська науково-практична 

конференція педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

«Управління якістю підготовки 

фахівців», Ніжин, 2020. 

 



Навчально-наукова діяльність 
 

 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, 

фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 

Полтава, 2020. 



Навчально-наукова діяльність 

 І Міжнародна науково-практична 

конференція «Сталий розвиток 

аграрної сфери: інженерно-

економічне забезпечення», 

Бережани, 2020. 

Міністерство освіти і науки 
України 

Національний університет біоресурсів і  природокористування 
України ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь) 
Жешувський університет (Польща) 

Поморська Академія в Слупську (Польща) 
Старопольська Вища Школа в Кельцях (Польща) 
Економіко-гуманітарний університет у Варшаві 
(Польща) Вінницький національний аграрний 

університет 
ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» 
Національного педагогічного університету  ім. М. П. Драгоманова 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  ім. В. Стефаника» 
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. 

Моторного 
Харківський національний аграрний університет ім. В. 

Докучаєва 
 
 
 

 
 
 

Матеріали I Міжнародної науково-практичної 
конференції 

«Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-
економічне забезпечення» 

 

 
 

 
 
 
 



Участь студентів у наукових 

конференціях 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті 

євроінтеграції», Ніжин, 2019, (Мірошник А., Нечваль В.) 

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентські 

ініціативи: реалії та перспективи», Ніжин, НАТК, 2020, (Бєлєнков Н.О.) 

 Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція 

«Реалізація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, 

перспективні напрями», Ніжин, 2020, (Булига І., Нещерет Л.) 

 Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція 

«Становлення та професійний розвиток сучасного студента в умовах 

цифрових технологій», Бобровиця, 2020, (Кривенко О.) 

 



Участь студентів у наукових 

конференціях, семінарах, конкурсах. 

 Участь у проекті «Scholarship в Україні» (Стець Д.) 

 

 

 

 

 Обліково-економічний квест «Ерудит» (гр. ОН-171,ОН-181) 

 



Методична робота 

 Терещенко І.М. Методичні 

рекомендації щодо організації 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Економічна теорія» - 

Ніжин: 62с. 2021р.  



Виховна робота 

 

Зі студентами групи ПН – 181 

брала активну участь у 

організації і проведенні 

щорічної виставки-ярмарку 

художньої творчості та 

прикладного мистецтва 

«Барви осені». 



Разом з групою відвідали музей «Homo sovieticus»  



Відвідали музей грошей Національного банку України 





 

 

 

Дякую за увагу! 


