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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРІВ: 
 

Голова оргкомітету: 
 

Лукач В.С. к.пед.н., доцент, директор ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут»; 
 

Литовченко О.В. в.о. директора ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» 

 
 
Члени оргкомітету: 
 

Толочко С.В. 
 
 

к.пед.н., заступник директора з навчально-виховної роботи 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»; 

Петровська Ю.Г. в.о. завідувача відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж»; 
 

Шеїн Т.В. в.о. завідувача відділення технічно-енергетичних систем та 
засобів автоматизації ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж»; 
 

Демчук І.О. к.т.н., старший викладач кафедри загальнотехнічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» 
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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРІВ 
 

17 грудня 2014 року 
Забезпечення високої якості навчального процесу в 

умовах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи 

 
10.00 Початок роботи семінару (читальний зал) 

  
  

18 грудня 2014 року 
Сучасні педагогічні технології в освіті: стан 
упровадження та результати використання 

 
10.00 Початок роботи семінару (читальний зал) 
  
  

 
Регламент 

 
Доповіді    до 15 хв. 
Виступи в обговоренні до 5 хв. 
Для довідок до 3 хв. 
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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 

17 грудня 2014 року 
Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
 

Вступне слово: 
 

 

Толочко Світлана  
Вікторівна 
 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 

Литовченко Олена 
Володимирівна 

в.о. директора ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

ДОПОВІДІ 
1. Федорина Т.П., к.пед.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Європейська 
кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС): сучасні виклики. 
 
2. П’ятковська О.А., викладач циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Практична реалізація положень нового Закону України «Про вищу освіту». 

 
3. Мороз А.І., к.т.н., доцент кафедри машин і обладнання АПВ ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут». Особливості  стратегії 
реформування вищої освіти  в Україні до 2020 року.  

 
4. Ікальчик М.І., к.т.н., завідувач кафедри машин і обладнання АПВ ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Інформаційний 
пакет ECTS. Додаток до диплому.  

 
5. Петрик А.М., викладач циклової комісії з організації перевезень і 

управління на автомобільному транспорті ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». Європейські мета рамки кваліфікацій. Національна 
рамка кваліфікацій та її запровадження в Україні.  

 
6. Калініченко А.О., викладач циклової комісії обслуговування 

комп’ютерних систем і переж ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». Освітні програма ЄС: Еразмус Мундус та Еразмус+. Можливості 
для студентів і викладачів.  
 

 4 



 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 
7. Стрижак В.В., викладач циклової комісії з організації перевезень і 

управління на автомобільному транспорті ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». Розвиток навчальних програм: зв’язок досліджень 
і навчання.  

 
8. Романенко Т.В., голова циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Запровадження ЄКТС та розроблення компетенцій на основі підходів 
проекту Tuning. 

 
9. Лавська Н.В., к.с.г.н., викладач циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Діяльність педагогічних працівників ВНЗ в умовах ECTS. 

 
Обговорення доповідей 
Підведення підсумків 
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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 

18 грудня 2014 року 
Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 

результати використання 
 

ДОПОВІДІ 
 

1. Ландик О.Г., викладач циклової комісії обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Типологія сучасних педагогічних технологій.  
 

2. Павловська Л.М., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Методи 
інтерактивного навчання при викладанні дисципліни «Захист 
Вітчизни».  
 

3. Демчук І.О., к.т.н., старший викладач кафедри загальнотехнічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
Креатині творчі технології. Портфоліо: досвід, проблеми.  
 

4.  Мошко В.В., голова циклової комісії практичного навчання ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Активізація навчального 
процесу при проходженні виробничої практики студентами.  
 

5.  Бережняк А.І., викладач циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Модульно-рейтингова технологія при викладанні дисципліни 
«Фінансовий облік».  
 

6.  Шостка М.М., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Використання технології життєтворчості при викладанні 
дисципліни «Українська література».  
 

7. Петриченко В.А., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Використання кредитно-модульної технології при викладанні 
дисципліни «Історія України».  

8.  Кубрак Р.Д., викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Особливості технології 
самоосвіти у ВНЗ І-ІІ р.а.  
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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 
 

9. Микула О.С., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Особистісно 
зорієнтовані технології при викладанні дисциплін загальноосвітньої 
підготовки.  
 

10. Олійник О.Г., викладач циклової комісії технічного сервісу та 
експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». Педагогічна культура у вищій школі.  
 

11. Рудик В.М., викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Роль інформаційних 
технологій навчання при викладанні професійних дисциплін.  
 

12. Аніщук І.В., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Технології 
соціальної творчості при викладанні гуманітарних дисциплін.  
 

13. Хоменко Д.О., викладач циклової комісії з фізичного виховання ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Досвід впровадження 
сучасних педагогічних технологій навчання в західних країнах. 
 

14. Лавська Н.В., к.с.г.н., викладач циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Перспективні педагогічні технології при викладанні агарних дисциплін.  
 

15. Кириченко О.М., голова циклової комісії технічного сервісу та 
експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». Проектні технології при викладанні технічних 
дисциплін.  
 

16. Кулик О.А., голова циклової комісії обслуговування комп’ютерних систем 
і мереж ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Технологія дистанційного навчання.  
 

17. Овчарик З.Д., к.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і 
аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
Інтерактивні технології навчання при вивченні фахових облікових 
дисциплін.  
 

18. Кушніренко О.А., асистент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і 
аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
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 Семінари-практикуми 
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Забезпечення високої якості навчального процесу в умовах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»; 

«Сучасні педагогічні технології в освіті: стан упровадження та 
результати використання» 

 
Аспекти реалізації особистісно-орієнтованого навчання при вивченні 
фахових облікових дисциплін.  
 

19. Чередник С.А., голова циклової комісії з фізичного виховання ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Мотивація студентів на 
заняттях фізичною культурою і спорту.  
 

20. Петриченко Н.Г., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Ігрові 
технології під час вивчення математичних дисциплін.  
 

21. Крутько Ю.О., викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Проблемне навчання під 
час вивчення спеціальних дисциплін.  
 

22. Дейнека С.М., викладач циклової комісії загальнотехнічних дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Технологія 
програмованого навчання. Модульне навчання.  
 

23. Бережняк В.К., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Педагогічні 
технології авторських шкіл.  
 

24. Іванов Є.К., асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут». Технологія створення 
електронних підручників.  

 
Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  
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