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Участь у науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах : 
 - 48 Міжнародних науково-практичних конференціях; 
 - 8  Всеукраїнських науково-практичних  конференціях; 
 - 4 науково- та навчально-педагогічних стажування за кордоном 
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 - 5 внутрішньоколеджівських науково-методичних практичних семінарах. 

 
 
 

 

Науково-методична діяльність 
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Чеська Республіка  (Олмоуц) 
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48 міжнародних конференцій 
8 всеукраїнських конференцій 
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Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності 

16 
вересня 

– 02 
жовтня  
2019 
року 

СС 
00493706/
010549-19 
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02.10.2019 

Специфіка реалізації 
оптимального поєднання методів 

та принципів навчання під час 
вивчення навчальних дисциплін 

«Українська мова» та «Українська 
мова за професійним 

спрямуванням» 

Науково-педагогічні працівники 
університетів, академій, 

інститутів 

20 
травня – 

20 
грудня 
2019 
року 

СП 
35830447/
3705-19 

від 
20.12.2019 

Специфічні технології в освітньо-
науковій діяльності викладачів – 
представників сучасних моделей 

педагогічної професії в 
післядипломній педагогічній освіті 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 



МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ 

5  
навчально- та 

науково-
методичних 
стажувань 

Польща, Odbycia 
stazu naukowo-
dydaktycznego, 

Uniwersytet 
Rzeszowski 

Чеська 
республіка,Uni

verzita 
Palackého v 
Olomouci 

Польща, 
Odbycia stazu 

naukowo-
dydaktycznego, 

Uniwersytet 
Rzeszowski 

Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Республіка 
Польща).  

Чеська 
республіка,Uni

verzita 
Palackého v 
Olomouci 



МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ 



Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук 



Отримання звання доцента кафедри управління 
професійною освітою 



Наукові та навчально-методичні  
праці  

1 підручник, 
7 навчально-методичних 
посібників, 8 навчально-

методичних рекомендацій  
 1 одноосібна, 6 статей у 

колективних монографіях 

29 статей  
у фахових виданнях 

 
28 наукових 

праць 
 у збірниках 

наукових 
праць 

26 - у 
закордонних 

виданнях,      
5 у Web of 

Science 

УСЬОГО 
80 

наукових 
праць 
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професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної 
форм навчання. Навчальне видання. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2017. 53 с. 
Хомич В. І., Толочко С. В. Професійна діяльність і українська мова : навчальний 
посібник. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2017. 278 с.  
Толочко С. В., Хомич В.І. Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. 
Навчальне видання.Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. 234 с. 
Толочко С.В., Хомич В.І. Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування. 
Навчальне видання.Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. 302 с. 
Толочко С. В. Хомич В.І. Методичні рекомендації до курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 073 Менеджмент. Навчальне 
видання. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. 341 с. 
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Хомич В. І., Толочко  С. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 
навчальний посібник для студентів спеціальності : 123 Комп’ютерна інженерія денної та 
заочної форм навчання. Ніжин, 2018. 305 с. .  
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для сталого розвитку : колективна монографія. – К.: Вид-во НДУ імені 
М.П.Драгоманова, 2017. – С. 309 – 356. 
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розвитку/упоряд. Толочко С. В.: навч.-метод. посібн. / Навчально-науковий інститут 
неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ; Ніжин, 2019. 312 с.  
Толочко С. В. Концепція та методика формування  науково-методичної компетентності 
викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. Ніжин : Вид-во 
НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 376 с.  
Толочко С.В. Управління формуванням системної методологічної компетентності в 
педагогів у сфері неперервної освіти впродовж життя. Управління системами 
післядипломної освіти для сталого розвитку: колективна монографія. Київ, 2019. С. 
309–323. 
Толочко С. В. Практикум формування науково-методичної компетентності у викладачів 
фахових педагогічних дисциплін : навч.-метод. посібн. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 
183 с. 
Толочко С. В. Культура наукової мови викладача-дослідника : навч.-метод. посібн.  
Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 240 с. 
Толочко С. В. Формування науково-методичної компетентності викладачів у системі 
післядипломної педагогічної освіти на засадах сталості : Стратегія післядипломної 
освіти для сталого розвитку : колективна монографія. Київ, 2020. С. 7–49. 
Толочко С. В. Практикум з основ красномовства. Методичні вказівки до виконання 
вправ та завдань із дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання. Київ: 
НУБіП України, 2020. 118 с. 
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