
Відокремлений структурний підрозділ  
“Ніжинський фаховий  коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування України” 

МЕТОДИЧНЕ ПОРТФОЛІО 

Булавенка Юрія Костянтиновича,  
викладача дисциплін “Фізичне виховання”, “Захист України”,  

керівника фізичного виховання,  
голови циклової комісії 



ЖИТТЄВІ КРЕДО 

Жити так, щоб людям,  
які мене оточують, було краще від того,  

що я поруч

Не кажи світові про те, що ти хочеш 
зробити - покажи, як ти робиш

Вимогливість до студентів у поєднанні 
з повагою до їхньої особистості



ОСВІТА 

Чернігівський державний педагогічний інститут 
ім. Т.Г.Шевченка  (м. Чернігів) 

Учитель фізичної культури (1997 р.) 
 

Педагогічний стаж:      29   років 



КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

“Фізичне виховання”, “Захист Вітчизни”  (150 годин) 
свідоцтво видане ННІ неперервної освіти і туризму  НУБіП України  

2019 рік 

2020 рік 
підвищення кваліфікації затверджене Педагогічною радою коледжу  
         (30 годин) 

2021 рік 
“Фізичне виховання”, “Захист України”    (30 годин) 
свідоцтво видане ННІ неперервної освіти і туризму  НУБіП України  



ДОСЯГНЕННЯ 



ДОСЯГНЕННЯ 

2016 2017 



ДОСЯГНЕННЯ 

2018 

2019 

2020 



 
Успіх не приходить до вас – ви йдете до нього. 

М. Коллінз 

 

ОСОБИСТИЙ РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА : 
 

За 2016 рік – 1,83 
За 2017 рік – 2,10 
За 2018 рік – 2,26 
За 2019 рік – 2,25 
За 2020 рік – 1,55 
 



МЕТОДИЧНА ТЕМА 

Поєднання традиційних й інноваційних  методів навчання  

як один із шляхів підвищення ефективності  

вивчення дисциплін “Фізичне виховання”, “Захист України” 



НАУКОВА РОБОТА 

 Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних працівників, науковців 

та молодих учених «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: 

виклик часу» (2016);  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних працівників, науковців 

та молодих учених «Якісний професійний підхід – запорука успішної підготовки 

фахівця» (2017); 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних працівників, науковців 

та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму 

фахівця» (2018); 

 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток та 

формування конкурентоспроможності сучасного фахівця» (2019); 

 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (2019);  

 



НАУКОВА РОБОТА 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-

педагогічних працівників «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність» (2020); 

 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та перспективи розвитку» (2020); 

 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (2020);  

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Управління якістю підготовки фахівців» (2020); 

 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (2020);  

 

 Цикл ХІ науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2021» 

(2021); 

 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (2021). 

 



НАУКОВА РОБОТА 



МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ 

 Вивчення динаміки спортивних уподобань студентів ВНЗ (2016); 

 Зимові види спорту (2017); 

 Формування патріотичного виховання студентської молоді на заняттях з дисциплін 

«Захист Вітчизни» та «Фізична культура» (2018); 

 Формування у студентської молоді позитивного ставлення до служби в Збройних 

силах України під час занять з дисциплін «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» 

(2019); 

 Роль фізичного виховання студентів у військовій підготовці (2019); 

 Значення рухової активності для зміцнення здоров’я студентів (2020); 

 Основи здорового способу життя у студентів закладу вищої освіти (2020); 

 Основи здорового способу життя у фізкультурній освіті студентів закладу вищої 

освіти (2020); 

 Використання інформаційних технологій при викладанні дисципліни «Фізичне 

виховання» (2020); 

 Новітнє озброєння Збройних сил України (2021); 

 Вивчення динаміки спортивних уподобань студентів закладів фахової передвищої 

освіти (2021). 



КЕРІВНИЦТВО  НАУКОВОЮ  РОБОТОЮ 
СТУДЕНТІВ  

2017 

2016 

Скальницький Богдан - група МН151 
Гришкевич Дмитрій - група МН151 

Забельський Валерій - група ЕН161 

Яцеленко Вадим - група МН161 



КЕРІВНИЦТВО  НАУКОВОЮ  РОБОТОЮ 
СТУДЕНТІВ  

2020 

2019 

2018 

Литвин Владислав– група МН181 
Подолянко Дмитро - група МН181 

Подолянко Дмитро - група МН181 
Шкаберда Дмитро – група МН181 

Карпенко Андрій- група МН181 
Топіха Артьом– група МН181 

Нечваль Вікторія - група ПН181 
Поповиченко Ярослав – група МН181 
Богдан Олександр – група ЕН181 

Скальницький Богдан - група МН151 
Шкаберда Дмитро – група МН181 



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

2017 

2018 

2019 

2020 



ВІДКРИТІ   ЗАНЯТТЯ  



УЧАСТЬ У ПАТРІОТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

Лижна хода, присвячена пам’яті Героїв Крут 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 



ОРГАНІЗАЦІЯ  ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИХ 
ЗАХОДІВ  

Захід до Дня українського козацтва Спортивні змагання до Дня Збройних сил України «Нумо, хлопці!» 



Військово-патріотичний захід “За Україну, за її волю, за народ” 



Захід до Дня Гідності та Свободи за участі ГО “Дозір-Крук” 



Заняття з Лазертагу 

Практичні заняття з «Захисту України» 



Підготовка студентів до участі в обласному національно-патріотичному заході 

«Я – Патріот» (2015 – 2019 рр.) 



СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 



Перемога у Кубку міста з футболу «Відкриття сезону» 

Чемпіонат міста з футболу   



Організація та проведення щорічних Спартакіад для викладачів  

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 



Особиста участь у змаганнях міського, районного, обласного та всеукраїнського рівнів 



ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
Облаштування кабінету 

«Захист України» 

Поточний ремонт кімнати здоров’я 
(гуртожиток № 1) 



ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ 

Відновлення та підтримання в належному стані смуги перешкод Поточний ремонт спортивного залу 



Дякую за увагу! 

 


