
викладача Ніжинського агротехнічного коледжу 

Лавської   Наталії   Вікторівни

2017



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: 

Виховувати – не значить говорити

дітям гарні слова, наставляти їх, а

насамперед самому жити по-людськи.



НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ  ВИКЛАДАЄ  ВИКЛАДАЧ

Основи  агрономії 

Технологія виробництва        

продукції рослинництва



ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА.

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

РОЗДІЛ IV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА      ДІЯЛЬНІСТЬ.

РОЗДІЛ V. ВИХОВНА РОБОТА.

РОЗДІЛ VІ. ГРОМАДСЬКА РОБОТА.



РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ВИКЛАДАЧА

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Дата народження 19.03.1976

Освіта (ВНЗ, 

спеціальність, рік 

закінчення)

Ніжинське професійно-технічне училище № 35.  Овочівник закритого ґрунту,  1994.

Бобровицький  державний сільськогосподарський технікум. Агрономія, 1997.

Національний аграрний університет. Агрономія, 2003.                                                              

Національний університет біоресурсів і природокористування  України. Кандидат 

сільськогосподарських наук,  2011.

Національний університет біоресурсів і природокористування  України. Професійна освіта, 2016.

Спеціальність за 

дипломом 

Агрономія,  кандидат  сільськогосподарських наук, професійна освіта

Кваліфікація за 

дипломом 

Вчений агроном, агроном-педагог

Трудова діяльність 1998 - 2003 рр.  Ніжинська державна сортовипробувальна станція (агроном І категорії);

2003 – 2011 рр.  Ніжинський агротехнічний інститут  (провідний спеціаліст і за сумісництвом 

викладач);

2011 – 2014 рр. Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової (викладач 

технологічних дисциплін);

2014 р. і до теперішнього часу   Ніжинський агротехнічний коледж (викладач)

Початок роботи в 

коледжі

01.09.2014

Педагогічний стаж 10 років

Підвищення 

кваліфікації

ННІ післядипломної освіти НУБіП України (26 лютого 2016 р.)

Методична  проблема Формування методологічної основи викладання фахових навчальних дисциплін 

Електронна пошта nlavska@gmail.com



ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ



РОЗДІЛ ІІ.  РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

ОБМІН ДОСВІДОМ



ВІДКРИТІ ЗАХОДИ

Тема Форма проведення Дата  

проведення

Загальні відомості про шкідників і 

хвороби  сільськогосподарських 

культур

Лекція-бесіда, 

розповідь, 

демонстрація

28 жовтня 

2015 р.

Коренеплоди Лекція-бесіда, 

демонстрація

30 листопада

2016 р.

Загальні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських культур

Коренеплоди

1. Значення коренеплодів.

2. Ботанічна характеристика цукрових буряків.

3. Біологічні особливості цукрових буряків.



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ

№ 

з/п

Назва  семінару/конференції Місце проведення Дата  

проведення

1. Науково-практичний семінар «Забезпечення високої

якості навчального процесу в умовах Європейської

кредитної трансферно-накопичувальної системи»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

17.12.2014 р.

2. Науково-практичний семінар «Сучасні педагогічні

технології в освіті і стан упровадження та результати

використання»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

18.12.2014 р.

3. Семінар-тренінг «Інтерактивні методики візуалізації

знань»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

21.01.2015 р.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Виробництво екологічно безпечної с.г. продукції:

проблеми та перспективи»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

26.03.2015 р.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні

тенденції та перспективи розвитку збалансованого

природокористування в агропромисловому

виробництві»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

27.03.2015 р.

6. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні

технології в рослинництві»

Білоцерківський

Національний аграрний

університет

15.05.2015 р.



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ 

(ПРОДОВЖЕННЯ)

№ 

з/п

Назва  семінару/конференції Місце проведення Дата  

проведення

7 Науково-методична конференція «Традиції і

сучасність в становленні та розвитку аграрної

освіти»

ВП НУБіП України

«Заліщицький аграрний

коледж ім.

Є. Храпливого»

07.10.2015 р.

8. Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і

виробництва»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

09-10.12.

2015 р.

9. Семінар-тренінг «Формування інформаційно-

аналітичної компетентності науково-педагогічних та

педагогічних працівників засобами інтелектуальних

технологій»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

12.01.2016 р.

10. Науково-методичний практичний семінар науково-

педагогічних та педагогічних працівників

«Методологічні тенденції розвитку сучасної освіти»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

13.01.2016 р.

11. ІІ Міжнаpодна науково-пpактична конференція

«Pозвиток сучасної освіти: теоpія, пpактика,

інновації»

НУБіП України 25.02.2016 р.

12. Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні технології збалансованого

природокористування в агропромисловому

виробництві»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

25.03.2016 р.



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ 

(ПРОДОВЖЕННЯ)

№ 

з/п

Назва  семінару/конференції Місце проведення Дата  

проведення

13. ІІІ регіональна науково-методична конференція

науково-педагогічних, педагогічних працівників та

науковців «Інноваційна спрямованість педагогічної

діяльності»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

26.02.2016 р.

14. ІV міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Відкриті еволюціонуючи системи»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

18.05.2016 р.

15. ХХVІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука на зламі епох:

проблеми та перспективи розвитку»

Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний

університет ім. Г.Сковороди

14.10.2016 р.

16. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку

національного виробництва»

Тернопільська державна с.г.

дослідна станція

20-21.10.2016 р.

17. Всеукраїнська науково-практична конференція

педагогічних і науково-педагогічних працівників,

науковців та молодих учених «Проблеми та методи

підготовки висококваліфікованих фахівців: виклик

часу»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

26-27.12.2016 р.

18. Науково-методичний практичний семінар науково-

педагогічних та педагогічних працівників

«Пріоритетні напрямки діяльності вищого

навчального закладу»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

інститут»

26.01.2017 р.





7.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

№ 

з/п

Назва  семінару/конференції Місце проведення Дата  

проведення

1. Студентська науково-практична конференція «Наука

і практика в сучасному світі: актуальні проблеми та

тенденції розвитку»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

27.11.2014 р.

2. ІІІ студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми економіки, фінансів і

управління в сучасних умовах»

Боярський коледж екології і

природних ресурсів

19.11.2015 р.

3. Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Освіта і наука: студентський вимір»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

24.11.2015 р.

4. Міжвузівська студентська науково-практична

конференція «Професійний розвиток та його

становлення сучасного фахівця в умовах зміцнення

національної державності»

ВП НУБіП України

«Бобровицький коледж

економіки та менеджменту ім.

О.Майнової»

23.11.2016 р.

5. Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Студентська наука – 2016

«Професійне становлення фахівця: традиції та нові

підходи»

ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний

коледж»

13.12.2016 р.

6. VІ Міжвузівська студентська науково-практична

конференція «Актуальні питання економіки, обліку

та фінансів в Україні»

ВП НУБіП України «Ірпінський

економічний коледж»

29.03.2017 р.

7. Науково-практична інтернет-конференція

«Актуальні питання сучасної науки»

ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний

коледж»

05.04.2017 р.





ДРУКОВАНІ ПРАЦІ НА СТОРІНКАХ НАУКОВОЇ ТА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ

№ п/п Видання Назва друкованої праці Рік

1. Збірник наукових праць «Сучасні тенденції та

перспективи розвитку збалансованого

природокористування в агропромисловому

виробництві»

«Виробництво органічної продукції – шлях

до раціонального природокористування»

2015

2. Електронний збірник наукових праць

Білоцерківського Національного аграрного

університету

«Екологічно безпечні прийоми вирощування

Ніжинського огірка»

2015

3. Матеріали міжнародної науково-практичної

конференції «Інноваційні технології

збалансованого природокористування в

агропромисловому виробництві»

«Сучасні адаптивні технології вирощування

сільськогосподарських культур»

2016

4. Матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Вітчизняна

наука на зламі епох: проблеми та перспективи

розвитку»

«Сучасний стан і розвиток агрономічної

науки»

2016

5. Збірник наукових праць Заліщицького аграрного

коледжу ім. Є. Храпливого»

«Професійна підготовка

висококваліфікованих фахівців аграрної

галузі»

2016

6. Збірник наукових праць Ніжинського

агротехнічного коледжу

«Сучасний інноваційний розвиток аграрної

сфери України»

2016



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ НА СТОРІНКАХ НАУКОВОЇ ТА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

(продовження)№ 

п/п

Видання Назва друкованої праці Рік

7. Матеріали ІІ Міжнаpодної науково-пpактичної

конференції «Pозвиток сучасної освіти: теоpія,

пpактика, інновації».

«Методика проведення практичних занять з

агрономічних дисциплін»

2016

8. Матеріали ІІІ регіональної науково-методичної

конференції науково-педагогічних, педагогічних

працівників та науковців «Інноваційна

спрямованість педагогічної діяльності»

«Упровадження сучасних новітніх технологій

навчання при викладанні дисциплін «Основи

агрономії», «Технологія виробництва

продукції рослинництва»

2016

9. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції «Відкриті еволюціонуючи

системи»

«Сучасний потенціал трудових ресурсів

агропромислових районів»

2016

10. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної

конференції «Інноваційні технології та

інтенсифікація розвитку національного

виробництва»

«Використання мульчування для отримання

екологічно безпечної продукції»

2016

11. Матеріали всеукраїнської науково-практичної

конференції педагогічних і науково-педагогічних

працівників, науковців та молодих учених

«Проблеми та методи підготовки

висококваліфікованих фахівців: виклик часу»

«Удосконалення професійних якостей

майбутніх фахівців аграрної сфери»

2016



УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСВІДУ  ТА  СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НМЦ 

АГРАРНОЇ ОСВІТИ

№ 

п/п

Назва роботи Номінація Рік

1. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія виробництва продукції

рослинництва” Наочний посібник для студентів спеціальності

5.03050901 “Бухгалтерський облік”

Сучасні засоби

унаочнення

2015

2. Робочий зошит з дисципліни “Технологія виробництва продукції

рослинництва” для студентів спеціальності 5.03050901

“Бухгалтерський облік”

Текстова робота 2016

3. Курс лекцій з дисципліни “Основи агрономії” в презентаціях. 

Наочний посібник

Сучасні засоби 

унаочнення 

2016

4. Загальні вимоги до оформлення навчально-методичної літератури Методичний 

посібник

2017



Організація науково-практичних семінарів, 

конференцій, друк матеріалів  конференцій

№ з/п Назва семінару, конференції Місце проведення Дата проведення

1.

Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Освіта і наука: студентський вимір»

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний коледж»

24.11.2015 р.

2.

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і

виробництва»

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний коледж»

09-10.12.

2015 р.

3.

Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Студентська наука – 2016

«Професійне становлення фахівця: традиції та нові

підходи»

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний коледж»

13.12.2016 р.

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція

педагогічних і науково-педагогічних працівників,

науковців та молодих учених «Проблеми та методи

підготовки висококваліфікованих фахівців: виклик

часу»

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний коледж»

26-27.12.

2016 р.

5. 

Науково-методичний практичний семінар науково-

педагогічних та педагогічних працівників

«Пріоритетні напрямки діяльності вищого

навчального закладу»

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний інститут»,

ВП НУБіП України

«Ніжинський

агротехнічний коледж»

26.01.2017 р.



РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС



ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН

У вивченні дисципліни використовуються новітні підручники, навчальні

посібники підготовлені викладачами нашого та інших навчальних закладів:

Левицька Ю.О., Шевніков М.Я. Основи агрономії. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 382 с.

Клименко П.Д. та ін. Основи землеробства і тваринництва.- К.: Вища школа,1991.– 398 с.

Ярош Ю.М. , Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. –

К.: Вища школа, 2005. – 528 с.

Кравченко М.С. Землеробство. – К.: Урожай, 1999. – 376 с.

Мотрук Б.Н. Рослинництво. - К.: Урожай, 1999. - 486 с.

Мельник С.І., Муляр О.Д. Технологія виробництва продукції рослинництва. Ч.І. – К.:

Аграрна освіта, 2010. – 282 с.

Єщенко В.О. Загальне землеробство. – К.: Вища освіта, 2004. – 460 с.

Білоножко М.А. Рослинництво. – К.: Вища школа, 1990. - 292 с.

Рубін С.С. Землеробство. – К.: Вища школа, 1980. – 406 с.

Гордієнко В.П. Загальне землеробство. – К.: Вища школа, 1986. – 342 с.

Романщак С.П. Ботаніка. - К.: Вища школа, 1995. - 543 с.



ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ



Для проведення лабораторних і практичних 

робіт використовують роздатковий матеріал, 

колекції, гербарії



Плакатна наочність дає змогу відтворювати навчальний 

матеріал одночасно з його поданням викладачем



В сучасній педагогіці мультимедійні презентації є одним з

найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу



Практичні заняття і практика проводиться на основі

використання результатів досліджень дослідного поля, що охоплює

різні види польових культур, технології вирощування, рівні

механізації.



РОЗДІЛ ІV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

У 2014 році на колекційно-дослідній ділянці лабораторії

плодоовочівництва ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки

та менеджменту ім. О.Майнової” закладався дослід на тему: “Вплив

елементів технології вирощування на врожайність різних сортів огірка”



У 2015 році на території колекційно-дослідного поля ННВП ВП

НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут” було закладено

дослід на тему: «Вплив якості ґрунтів на засолювальні властивості огірків

Ніжинського сортотипу»



Науково-дослідна робота у 2016 році була спрямована на

розмноження насіння квасолі сорту Присадибна для промислових

посівів.



РОЗДІЛ V.  ВИХОВНА РОБОТА

Лавська Н.В. з 20.11.2014 р. призначена класним керівником навчальної

групи МН – 131. Протягом навчального року та канікул куратором

здійснюється національно-патріотичне, морально-правове, художньо-

естетичне, трудове, фізичне та екологічне виховання студентів.



Здійснилися екскурсії з групою на аграрні виставки до м.Києва «Агрофорум», до краєзнавчих

музеїв України. Група приймала участь у виставці «Великоденський кошик», постійно

організовується чергування групи в навчальних корпусах, прибирання на закріпленій території



Група активно приймає участь у спортивних змаганнях, зокрема у футбольних матчах, за що

має багато спортивних грамот.



Розділ VІ. Громадська робота
Профорієнтаційна робота

Вступна компанія



Лавська Н.В. приймала участь у святкуванні Дня перемоги, Дня визволення Ніжина. Була присутня на  

вшануванні пам'яті Голодомору,  Памяті героям небесної сотні , Реквіємі, присвяченому пам'яті героям 

Крут.



Участь у засіданні обласного методичного об'єднання, традиційному щорічному суботнику, щорічних

сільськогосподарських виставки «Агро», виставці-ярмарку “Ніжинський огірок 2015”, святі,

присвяченому 118-річниці від дня заснування НУБІП, науково-практичній конференції «Місія сучасної

жінки: виклики часу», Дні Вишиванки



Викладач займає посаду культорганізатора в первинній профспілковій

організації коледжу



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


