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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»; 

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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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРІВ 

 
20 січня 2015 року 

Теорія і практика впровадження інноваційних 
технологій в аграрному вищому навчальному закладі. 

Організаційні форми реалізації інновацій 
 

10.00 Початок роботи семінару (ауд. № 108) 
  
  

21 січня 2015 року 
Семінар-тренінг «Інтерактивні методики візуалізації 

знань» 
 

10.00 Початок роботи семінару (ауд. № 230) 
  
  

22 січня 2015 року 
Проблеми виховання сучасної молоді: український та 

міжнародний досвід 
 

10.00 Початок роботи семінару (ауд. № 108) 
 

23 січня 2015 року 
Особистісне самовдосконалення як форма 

усвідомленого саморозвитку викладача 
 

10.00 Початок роботи семінару-тренінгу (ауд. № 108) 
 

Регламент 
 

Доповіді    до 15 хв. 
Виступи в обговоренні до 5 хв. 
Для довідок до 3 хв. 
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20 січня 2015 року 
Теорія і практика впровадження інноваційних технологій в 

аграрному вищому навчальному закладі. Організаційні форми 
реалізації інновацій 

Відкриття циклу щорічних науково-методичних практичних семінарів  
науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

«Сучасна аграрна освіта – 2015» 
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. Шеїн Т.В., в.о. завідувача відділення технічно-енергетичних систем та 

засобів автоматизаці ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». Про шляхи підвищення якості освітніх послуг 
 

2. Бутурлим Т.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
«Модельний підхід до навчання» (заняття типу: суд, аукціон, прес-
конференція). Приклад заняття своєї дисципліни. 
 

3. Романенко Т.В., голова циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін. Метод Case Study («розбір конкретних ситуацій»): історія 
виникнення, технологія конструювання та можливості використання 
в навчальному процесі. Приклад заняття своєї дисципліни. 
 

4. Овчарик З.Д., к.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Метод 
проектів: історія виникнення, типологія проектів, етапи підготовки 
проектів. 
 

5. Литвин О.М., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Використання 
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методу проектів під час вивчення гуманітарних (технічних) дисциплін. 
Приклад готового проекту з теми своєї дисципліни. 
 

6. Кириченко О.М., голова циклової комісії технічного сервісу та 
експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». Гурток технічної творчості в сучасних умовах 
навчання. 
 

7. Кулик О.А., голова циклової комісії обслуговування комп’ютерних 
систем та мереж ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Методика підготовки студента до участі в олімпіадах та творчих 
конкурсах. 
 

8. Іванов Є.К., асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут». Педагогічне 
дослідження: види та методи проведення. 
 

9. П’ятковська О.А., викладач циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Тьюторінг як одна із умов успішності дистанційного навчання. 

 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків 
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21 січня 2015 року 
Семінар-тренінг «Інтерактивні методики візуалізації знань» 

 

 Проводить тренінг Озерян О.Л., старший викладач кафедри 
університетської та професійної освіти і права Університету менеджменту освіти 
Національної Академії педагогічних наук України, сертифікований тренер 
міжнародного проекту Tweening (ЄС-Франція). 
 Учасники тренінгу: 
Економічні дисципліни 

1. Бережняк Анна Іванівна, викладач циклової комісії спеціальних 
економічних дисциплін систем ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Фінансовий облік» 

2. Жигулін Олександр Андрійович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», дисципліна 
«Менеджмент» 

3. Овчарик Зоряна Дем´янівна, к.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, аналізу та аудиту, дисципліна «Управлінський облік»  

Суспільні дисципліни 
1. Аніщук Ігор Вікторович, викладач циклової комісії соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж», дисципліна «Історія України» 

2. Литовченко Віктор Петрович, к.філос.н., доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», дисципліна «Філософія» 

3. Савченко Ірина Євгенівна, викладач циклової комісії загальноосвітніх 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», 
дисципліна «Географія» 

4. Хомич Вікторія Іванівна, к.ф.н., доцент, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», дисципліна «Українська мова» 

5. Чередник Світлана Андріївна, голова циклової комісії з фізичного 
виховання ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», 
дисципліна «Фізичне виховання» 

6. Шевченко Володимир Григорович, голова циклової комісії соціально-
гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж», дисципліна «Всесвітня історія» 

Природничі дисципліни 
1. Демченко Ірина Володимирівна, викладач циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Математика» 

2. Лавська Наталія Вікторівна, к.с.г.н., викладач циклової комісії 
спеціальних економічних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Основи агрономії» 
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3. Мітран Юлія Миколаївна, асистент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 
дисципліна «Фізичне виховання» 

4. Микула Олександр Сергійович, викладач циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Хімія» 

5. Петриченко Наталія Григорівна, викладач циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Вища математика» 

Електротехнічні дисципліни  
1. Крутько Юлія Олександрівна, викладач циклової комісії з 

обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем 
автоматизації АПВ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж», дисципліна «Електричні машини та апарати» 

2. Якубінська Лідія Григорівна, викладач циклової комісії обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», дисципліна «Комп’ютерна електроніка» 

Дисципліни з експлуатації та ремонту машин і обладнання АПВ 
1. Дяченко Любов Анатоліївна, к.т.н., ст.викладач кафедри 

загальнотехнічних дисциплін, дисципліна «Деталі машин» 
2. Іванов Євгеній Костянтинович, асистент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 
дисципліна «Комп’ютерна графіка» 

3. Кириченко Олександр Миколайович, голова циклової комісії технічного 
сервісу та експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж», дисципліна «Ремонт машин» 

4. Козаченко Наталія Віталіївна, асистент кафедри машин і обладнання 
АПВ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 
дисципліна «АРМ інженера-механіка» 

5. Морміль Анатолій Іванович, викладач циклової комісії з організації 
перевезень і управління на автомобільному транспорті ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж», дисципліна «Автомобілі» 

6. Шейко Леонід Олексійович, асистент кафедри машин і обладнання АПВ 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», дисципліна 
«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» 

 
Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  
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22 січня 2015 року 
Проблеми виховання сучасної молоді: український та міжнародний 

досвід 
 

ДОПОВІДІ 
 

1. Мішель Дідьєз, член Спілки фермерів Франції. Особливості ведення 
фермерського господарства в сучасних економічних умовах Франції 
 

2. Олешко М.І., викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Діалогові технології. 
 

3. Павловська Л.М., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Технологія 
педагогічного спілкування. 
 

4. Литовченко В.П., к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
Технологія педагогіки співробітництва. 
 

5. Ікальчик М.І., к.т.н., завідувач кафедри машин і обладнання АПВ ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Технологія 
педагогічного розв’язання конфліктів. 
 

6. Рудик В.М., викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Технологія 
самовдосконалення особистості студента. 
 

7. Шевченко В.Г., голова циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Розвиток музейного комплексу інституту. 
 
 

Обговорення доповідей  
Підведення підсумків семінару 
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23 січня 2015 року 
Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого 

саморозвитку викладача 
 

1. Підлипська С.Д., керівник тренінгового центру «Барви життя». 
Застосування позитум-підходу у формуванні здорового способу 
життя. 
 

2. Дяченко Л.А., к.т.н., старший викладач кафедри загальнотехнічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 
Аналіз професійної діяльності викладача ВНЗ.  
 

3. Лавська Н.В., к.с.г.н., викладач циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Представлення портфоліо викладача.  
 

4. Дейнека С.М., викладач циклової комісії загальнотехнічних дисциплін 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». Організація 
самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Правила 
дорожнього руху». 

 
5. Кузьмін В.В., викладач циклової комісії з фізичного виховання ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж». Здоровий спосіб життя.  
 

6. Лазарєв М.І., викладач циклової комісії з фізичного виховання ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж». Як бути здоровим.  
 

 
Обговорення  

Підведення підсумків тренінгу 
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