ЮЩЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Викладач другої кваліфікаційної категорії

Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться».
Життєве кредо: «Час – дорогоцінний дарунок, наданий людині, щоб
стати розумнішою, кращою, довершенішою».
Коло

науково-педагогічних

інтересів:

формування

високоінтелектуальної особистості, запровадження в навчальний процес
сучасних

інтерактивних

методів

навчання,

що

дає

змогу

підвищити

ефективність знань.
Професійні досягнення:
Працює в коледжі з 2012 року, викладає дисципліни «Математика»,
«Інформатика».

Закінчила

у

2012

році

Чернігівський

національний

педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка і отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика (викладача
математики і вчителя інформатики). У 2013 році закінчила Чернігівський
державний технологічний університет і отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з
фінансів і кредиту.
Участь:
У підготовці та проведені семінару для викладачів коледжу, доповідь на
тему «Компетентність педагога – основа його професійної майстерності»,
(23.03.2017 р.).
У виїзному семінар для викладачів коледжу з інтерактивних методів
навчання (11.05.18 р.).

В онлайн-уроці «День безпечного Інтернету 2019» Інститут модернізації
змісту освіти (05.02.2019 р.).
Пройшла онлайн-курс «Академічна доброчесність» на онлайн-платформі
«EDERA» (27.10.2019 р.).
У

вебінарі для педагогів усіх категорій, який відбувся у межах

Всеукраїнського

Інтернет-марафону

«Новітнє

освітнє

середовище:

від

дошкільної до професійно-технічної освіти» за темою «Онлайн-сервіси для
миттєвих тестів, які можна пропонувати як під час уроку, так і додому»
(05.11.2019 р.).
У веб-семінарі для викладачів «Диджиталізація рубіжного контролю в
освітньому процесі» ЧНТУ Дрозд О.П. (14.05.2020 р.).
У конференції «Перехід до електронного журналу і щоденника.
Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання» Навчально-науковий
інститут неперервної освіти, ІМЗО (15.05.2020 р.).
У Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми
неперервної освіти в інформаційному суспільстві» Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова (29-30.05.2020 р.).
У

щорічному

обласному

методичному

об’єднанні

викладачів

інформатики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Прилуки (19.12.17р.).
У обласних методичних об’єднаннях викладачів математики з 2017 р. по
2021 р.
Організація та проведення олімпіади з математики серед студентів
коледжу з 2016 р. по 2020 р. Проведення онлайн-олімпіад з математики та
інформатики серед студентів коледжу (02.03.2020р.).
Підвищення кваліфікації:
Пройшла навчання з 13.02.2017 р. по 24.02.2017 р. за програмою
підвищення кваліфікації викладачів коледжів, технікумів за напрямом
природничі дисципліни. Національна академія педагогічних наук України,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з дорослими
студентами в коледжах, технікумах» з 11.11.2019р. по 16.11.2019 р. НАПНУ
ДЗВО «Університет менеджменту освіту» ЦІПО.
Пройшла навчання з 07.09.2020р. по 11.09.2020р. за програмою
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу
«Проєктування відкритих онлайнкурсів та створення відеолекцій» НМЦ вищої
та фахової передвищої освіти.
Методичні розробки:
Методична розробка заняття на тему «Логарифмічна функція» розглянута
та затверджена на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. 2016.
– 34 с.
Методична розробка на тему «Компетентність педагога – основа його
професійної майстерності» розглянута та затверджена на засіданні циклової
комісії загальноосвітніх дисциплін. 2017. - 29 с.
Методична

розробка

заняття

на

тему

«Методи

розв’язування

логарифмічних рівнянь та нерівностей» розглянута та затверджена на засіданні
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. 2018. – 24 с.
Публікація на сайті naurok.com.ua авторського матеріалу (презентація)
«Конус і зрізаний конус. Куля і сфера» (сертифікат № ДБ-2003152120) 2020р.
Робота з обдарованою молоддю:
Підготовка студентки групи ПР-10, Марухленко Л., до участі в ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р. а.
Чернігівської області 2019 р.
Підготовка студентки групи ПР-11, Поди Р.,

до ІІ (обласного) етапу

Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. 2020 р.
Підготовка студентів до V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з
математики 10 кл. та 11 кл. (свідоцтво № О-578126; свідоцтво № О-578153)
2020 р.
Підготовка студентів до V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з
інформатики 11 кл. (свідоцтво № О-578753) 2020 р.

