Загальні відомості
ОСВІТА
Рік
випуску

Назва ВНЗ

1990

Ніжинський державний
педагогічний університет імені
Миколи Гоголя

Спеціальність

Кваліфікація

Українська мова і література

Спеціаліст, вчитель
української мови і
літератури

СТАЖ

педагогічний – 25 років;
на займаній посаді на час атестації – 11
років

ПОСАДА

викладач української мови за професійним
спрямуванням

ПОПЕРЕДНЯ
АТЕСТАЦІЯ

підтвердження кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічного
звання «викладач-методист» (2011)

Нагороди, грамоти, дипломи:
Лист подяки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Почесна грамота ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Грамота Культурно-просвітницької Спілки поляків «Астер»
Почесна грамота Ніжинської районної державної адміністрації та Ніжинської районної ради
Подяка Міністерства освіти і науки України

Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
Дипломи учасника Міжнародних агропромислових виставок «Агро-2014», «Агро-2915».

Науково-методична діяльність
Член оргкомітету науково-методичних, науково-практичних конференцій та семінарів :









- 10 Міжнародних конференцій;
- 3 Всеукраїнських конференцій;
- 5 науково-методичних практичних семінарів;
- 2 регіональних науково-методичних конференцій;
- 5 круглих столів;
- 3 тижнів студентської науки в інституті;
- 3 форумів студентських наукових розробок;
- 7 внутрішньоінститутських, факультетських конференцій.



Голова / заступник голови редакційної колегії
16 збірників матеріалів міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, внутрішньовузівських конференцій та семінарів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Назва курсу

Рік
проходження

№ свідоцтва

Тема випускної роботи

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБіП України
Інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності

НПП аграрних ВНЗ I-IV р.а. з використанням
ІКТ у навчальному процесі

2014

12СПК
№ 894333 від
31.01.2014

Інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності (на прикладі дисциплін «Українська
мова за професійним спрямуванням», «Етика
ділового спілкування»)

2014

12СПК
№ 899780 від
28.03.14

Методика організації навчального процесу з
використанням ЕНК (на прикладі дисциплін
«Етика», «Естетика», «Університетська освіта»).

Статті у наукових фахових виданнях
Толочко С.В. Особливості й проблеми тестування у вищій аграрній освіті / С.В. Толочко // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,
наука, виробництво // Науковий журнал, 2011.– № 4. – С. 224-226.

Толочко С.В. Особливості й проблеми підготовки викладачів спеціальних дисциплін аграрних вищих навчальних закладів /
С.В. Толочко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки /
за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – № 10. – С. 230-234.

Толочко С.В. Особливості й проблеми професійної підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних / В.С. Лукач,С.В.
Толочко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка.
Психологія. Філософія" / Редкол. Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013.– Вип.192, Ч.1– С. 321-332.

Толочко С.В. Структурно-логічна схема формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін аграрних
вищих навчальних закладів / С.В. Толочко // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – №4. – С. 122-130.

Толочко С.В. Методичні особливості формування хімічної компетентності майбутніх інженерів-механіків/ С.В. Толочко, А.В. Шкодин
// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Педагогіка, психологія, філософія"
/ Редкол.: С.М.Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. Міленіум, 2015.– Випуск 230. – С. 198-204.

Участь у конференціях
міжнародні:
• «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (м. Луцьк, 2011 р.);
• «Информационные технологи в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного
менеджмента» (м. Хмельницький, 2011 р.);
• «Студентське самоврядування в аграрних вищих навчальних закладах: досвід, проблеми та перспективи розвитку» (м. Ніжин, 2011 р.);
• «Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології» (м. Ніжин, 2012 р.);
• «Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища» (м. Харків, 2012 р.);
• «Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства» (м. Ніжин, 2013 р.);
• «Сучасні тенденції та перспективи розвитку агропромислового виробництва» (м. Ніжин, 2014 р.);
• «Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову
економіку» (м. Ніжин, 2014 р.);
• «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» (м. Ніжин, 2015 р.);
• «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» (м. Ніжин, 2015 р.);

всеукраїнські:
• «Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства України: концепції, методологія, технології, практика» (м. Ніжин,
2011 р.).
• «Проблеми впровадження інформаційно-консультативної та науково-інноваційної діяльності в системі практичної підготовки фахівців
у ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації» (м. Ніжин, 2012 р.).

регіональні:
• «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (м. Ніжин, 2014 р.);
• «Інноваційні процеси в аграрній освіті: досвід та перспективи» (м. Ніжин, 2015 р.);

Статті у науково-методичних збірниках та матеріалах конференцій
Толочко С.В. Сучасні педагогічні технології у аграрному вищому навчальному закладі / С.В. Толочко // Информационные технологи в системе подготовки и
повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента: сборник научных статей Международной научно-практической
конференции / отв. ред. В.В.Стадник. – Хмельницкий, 2011. – С. 114-119.
Толочко С.В. Студентські ЗМІ як засіб постановки та вирішення молодіжних проблем / С.В. Толочко, Ю. Бережняк // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції
«Студентське самоврядування – шлях до демократії», 12-13 жовтня 2011 р. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 51-53.
Толочко С.В. Сучасні традиції та інноваційні форми функціонування студентського самоврядування аграрних ВНЗ / С.В. Толочко, Н. Романець// Збірник матеріалів
Всеукраїнської конференції «Студентське самоврядування – шлях до демократії», 12-13 жовтня 2011 р. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 53-55.
Толочко С.В. Організація самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ / С.В. Толочко, О. Супрун// Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції «Студентське
самоврядування – шлях до демократії», 12-13 жовтня 2011 р. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 55-57.
Толочко С.В. Міжкультурне спілкування молодіжних організацій України та Польщі: досвід, перспективи / С.В. Толочко, В.Фесенко // Збірник матеріалів
Всеукраїнської конференції «Студентське самоврядування – шлях до демократії», 12-13 жовтня 2011 р. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 119-121.
Толочко С.В. Сучасні підходи до забезпечення якості вищої аграрної освіти / С.В. Толочко // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до
Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої
освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – С. 110-113.
Толочко С.В. Роль студентської ради Ніжинського агротехнічного інституту у вирішенні проблем молоді
/ С.В. Толочко, Ю.В. Бережняк // Тези доповідей
учасників XIV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів 12-15 травня 2012 року, м. Житомир / ред.кол.: В.М.
Микитюк (гол. ред.), О.В. Скидан, Л.П. Журавльова [та ін.]; Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир, 2012 – С. 118-120.

Статті у науково-методичних збірниках та матеріалах конференцій
Толочко С.В. Студентська рада Ніжинського агротехнічного інституту як невід'ємна складова життєдіяльності навчального закладу / С.В. Толочко, Ю.В.Бережняк //
Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України /
Редкол.: В.С. Лукач (відпов. ред.) та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 275-277.
Толочко С.В. Історія та сьогодення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Ніжинському агротехнічному інституті/ С.В. Толочко, В.В.
Фесенко // Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного
сектора України / Редкол.: В.С. Лукач (відпов. ред.) та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 391-396.

Толочко С.В. Досвід функціонування студентського самоврядування в Ніжинському агротехнічному інституті / С.В. Толочко,
І.В. Карпенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва
України в контексті інтеграції у світову економіку" / зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 275-279.
Толочко С.В. Актуальні проблеми освіти: науково-методичний аспект / С.В. Толочко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції педагогічних і
науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» Зб. наук. пр. / Редкол.: О.В. Литовченко
(голова) та ін. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 11-13.
Толочко С.В. Збереження традицій народної культури в умовах євроінтеграційних процесів / С.В. Толочко, А. Дубок // Виклики соціально-орієнтованої економіки в
євроінтеграційних умовах/ зб. наук. праць / наук. ред. В.С.Лукач – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 196-199.
Толочко С.В. Оптимізація діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах в умовах глобалізації / С.В. Толочко, М. Кириленко//
Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах/ зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С.
204-208.
Толочко С.В. Культурологічний підхід до естетичного виховання студентів економічних спеціальностей / С.В. Толочко, Т. Похилько // Виклики соціальноорієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах / зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 233-237.

Підручники, навчальні й методичні посібники
Толочко С.В. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерних спеціальностей:
Навчальний посібник [з грифом МОНМС] / С.В. Толочко, Л.М. Лосина, М.М. Бондар – Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М., 2011. – 368 с.

Толочко С.В. Теоретична механіка зі словником технічних термінів: Навчальний посібник / О.І. Литвинов,
В.С. Лукач, С.В. Толочко – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 570 с.
Толочко С.В., Термінологічний словник за напрямами підготовки: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва"; 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі";
6.030509 "Облік і аудит"; 6.030601 "Менеджмент": Посібник для аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. / Укл. С.В.Толочко, О.І.
Литвинов, Л.Г. Якубінська, Н.Г. Царук, Н.М. Даценко, Т.П. Колесник. за заг. редакцією С.В.Толочко – Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М., 2011. – 295 с.

Толочко С.В. Навчальний посібник для проведення практики «Вступ до фаху» / В.С. Лукач, С.В.Толочко –
Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 294 с.

Толочко С.В. Організація практичного навчання студентів аграрних вищих навчальних закладів:
навчальний посібник / В.С.Лукач, С.В. Толочко. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 320 с.

Толочко С.В. Методичні рекомендації до курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів
економічних спеціальностей" / С.В. Толочко – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 208 с.

Підручники, навчальні й методичні посібники
Толочко С.В. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерних спеціальностей: Навчальний
посібник. Частина ІІ / С.В. Толочко, Л.М. Лосина, М.М. Бондар – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 380с.

Толочко С.В. Українська мова (за професійним спрямуванням). 2-ге вид. доп. і перероб.: Навчальний посібник /
С.В. Толочко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 384 с.

Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних
закладів. Монографія / Лукач В.С., Толочко С.В. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – 326 с.

Толочко С.В. Технічна-професійна мова в інженерній діяльності: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В.
Толочко, О.В.Зазимко – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2014. – 728 с.

Толочко С.В. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів економічних спеціальностей: підруч.
[для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Толочко – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 741 с.

Толочко С.В. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / С.В. Толочко, О.Д. Панченко – Ніжин:
НАТІ, 2015. – 20 с.

ДЯКУЮ
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