
 
 
 

 
ПОРТФОЛІО  

викладача циклової комісії з 
обслуговування та ремонту 

електрообладнання та 
засобів автоматизації 

 

Олешка Михайла 
Івановича 

ВП НУБіП України 
“Ніжинський агротехнічний коледж” 



 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
П.І.П  Олешко Михайло Іванович  
Освіта  – вища, Київський політехнічний 
інститут  
Спеціальність – автоматизовані системи 
керування.  
Кваліфікація – інженер-системотехнік; 
Кваліфікаційна категорія -  спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист; 
Загальний стаж роботи –     51 рік 
Стаж педагогічної роботи – 41 рік 
Займана посада – викладач циклової комісії з 
обслуговування та ремонту електрообладнання 
та засобів автоматизації 

http://www.aforism.su/avtor/330.html
http://www.aforism.su/avtor/330.html


      
Педагогічне кредо: 
 

«Знання - сила нації» 
 
Життєве кредо:  
 

«Вчинки – плоди думок. 
Були розумні думки-  

    Будуть хороші вчинки» 
                                        Б. Грасіан 

 



ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАВИЛА 
 вимагай від студентів тільки те, що знаєш і 

робиш сам; 
 пам’ятай, що не помиляється тільки той, 

хто нічого не робить; 
 стимулюй студентів до творчої діяльності; 
 не забувай, що студент має право на власну 

думку; 
 будь об’єктивним завжди; 
 постійно вдосконалюйся; 
 люби і поважай людей. 



ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ 

Автоматизовані системи керування 
Інженер-системотехнік 

1977 рік 

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
   

Національна академія педагогічних наук 
України ДЗВН «Університет менеджменту 

освіти» Центральний інститут педагогічної 
освіти 08 травня 2018 року  



ВІДЗНАКИ 



НАУКОВА РОБОТА 
 2014 рік 

 
Назва конференції Місце. дата 

Проведення 
Назва організації, яка 

проводила  конференцію 

Щорічний науково- методичний 
практичний семінар “Сучасна аграрна 

освіта - 2014” 
 

м. Ніжин 
9-17 січня 2014 

 
 

НУБіП України 
Ніжинський агротехнічний 

інститут 
 

Міжнародна науково-практична 
конференція “Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку агропромислового 
виробництва” 

м. Ніжин 
25-26 березня 

2014р.  

НУБіП України 
Ніжинський агротехнічний 

інститут 

Міжнародна науково-технічна 
конференція “Проблеми розвитку систем 

енергетики і автоматики в АПК” 

м. Київ 
17-18 квітня 

2014 
НУБіП України 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Проблеми та перспективи 

розвитку “Енергетики, 
електротехнологій та автоматики в 

АПК” 

м. Київ 
15-16 жовтня 

2014 
НУБіП України 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ 



2015 рік 
Назва конференції Місце. дата 

Проведення 

Назва організації, 
яка проводила  
конференцію 

Міжнародна наково-
практична конференція 
Педагогічних і науково-

педагогічних працівників, 
науковцій та молодих учених 
«Сучасні тенденції розвитку 
освіти, науки і виробництва» 

м. Ніжин 
9-10 грудня 

2015 
 

НУБіП України 
Ніжинський 

агротехнічнийколе
дж 

СНПК «Наука і практика в 
сучасному світі: проблеми та 

тенденції розвитку» 
 

м. Ніжин 
27 -28 

листопад 
2015: 

 

НУБіП України 
Ніжинський 

агротехнічний 
коледж 

ІІІ Міжнародна наково-
практична конференція  

«Проблеми та перспективи 
розвитку енергетики, 
електротехнологій та 
автоматики в АПК» 

м. Київ 
17-18 

грудня 2015 
 

НУБіП України 



2016 рік 
Назва конференції Місце. дата 

Проведення 
Назва організації, яка 

проводила  конференцію 

ІІІ регіональна науково – методична 
конференція науково педагогічних 
працівників, педагогічних 
працівників та науковців “Іноваційна 
спрямованість педагогічної 
діяльності” 

м. Ніжин 
26 лютого 

2016 

НУБіП України 
Ніжинський 

агротехнічний 
інститут 

Міжнародна науково-практична 
конференція „Інноваційні технології 
збалансованого 
природокористування в 
агропромисловому виробництві” 

м. Ніжин 
24-25 

березня 
2016 

НУБіП України 
Ніжинський 

агротехнічний 
інститут 

Міжнародна наково-
практична конференція 
Педагогічних і науково-

педагогічних працівників, 
науковцій та молодих 

учених «Сучасні тенденції 
розвитку енергетики, науки і 

виробництва» 
 

м. Київ 
17-18 березня 

2016 
 

НУБіП України 



2017 рік 
Назва конференції Місце 

Проведення Назва організації,  

1 Науково-практична конференця науково-
педагогічних працівників, наукових 
співробітників та аспірантів «Підсумки 
науково-дослідних робіт 2016 року»  

м. Київ 
19-20 квітня 

2017 р. 
 

НУБіП України 

2 Всеукраїнська науково-практична 
інтернет- конференція «Освіта, енергетика 
та інформаційні технології в умовах 
розвитку агропромислового 
виробництва»  

м. Бережани 
26 квітня 2017 р. 

НУБіП України 
Бережанський 
агротехнічний 

коледж 

3 Міжнародна науково-технічна 
конференція „Проблеми сучасної 
енергетики і автоматики в систем 
природокористування” 

м. Київ 
24-25 листопада 

2017 
 

НУБіП України 

4 Всеукраїнська науково-практична 
конференція педагогічних і науково-
педагогічних працівників, науковців та 
молодих учених  «Якісний професійний 
підхід – запорука успішної підготовки 
фахівця»  

м. Ніжин 
14-15 грудня 2017 

 

НУБіП України 
Ніжинський 

агротехнічний коледж 



2018 рік 
Назва конференції Місце 

Проведення 
Назва 

організації,  

Всеукраїнська науково-практична 
конференція педагогічних і науково-
педагогічних працівників, науковців та 
молодих учених «Роль освіти, науки та 
виробництва у формуванні 
професіоналізму фахівця» 

м. Ніжин 
29-30 

травня  
2018 р. 

 

НУБіП 
України 

Ніжинський 
агротехнічни

й коледж 

ІV  ВсеукраїнськаІнтернет-конференція 
клубу «Моя маленька Батьківщина» на 
тему:«Світ аграрних професій: історія, 
сучасність, майбутнє»(2018)  

 

м. Рівне 
27 квітня 

2018 р. 
 

ВСП 
«Рівненськи

й коледж» 
НУБіП 
України  

Науково-практична конференця 
науково-педагогічних працівників, 

наукових співробітників та аспірантів 
«Підсумки науково-дослідних робіт 
2017 року» присвяченої 120 річниці 

НУБіП України  

м. Київ  

19–20 
 квітня  
2018 р 

НУБіП 
України 



Назва конференції Місце 
Проведення 

Назва 
організації,  

Міжнародна науково-практична 
конференція НУБіП України «Цілі 

сталого розвитку третього тисячоліття: 
виклики для університетів наук про 

життя»  

м. Київ 29-30 
квітень  
2018 р 

НУБіП 
України 

ХХХІХ Міжнародна наукова інтернет-
конференція “Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах 
глоболізації” 

м. Переяслів-
Хмельни-

цький 
28 

 вересня 
2018 р. 

 

ДВНЗ 
Переяслів-

Хмельницьки
й Державний  
педагогічний 
університет 
ім, Грирорія 
Сковороди 

Всеукраїнська Науково-практична 
конференція “Сучасні моделі розвитку 

агропромислового виробництва: 
виклики та перспективи” 

м. Глухів 
27  

вересня 
2018 р 

Глухівський 
агротехнічний 
інститут імені 
С.А.Ковпака 

СНАУ 



Студентські конференції 
Назва конференції Місце 

Проведення 

Назва організації, 
яка проводила  
конференцію 

К-сть 
учасників 

від ВП 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Освіта і наука: студентський вимір» 

м. Ніжин 
24 листопада  

2015 р. 
 

ВП НУБіП України  
“Ніжинський 
агротехнічний 

коледж 

1 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКА НАУКА - 2016 
«ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 

ФАХІВЦЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ 

м. Ніжин  
 13 грудня  

2016 р. 

ВП НУБіП України  
“Ніжинський 
агротехнічний 

коледж 
 

2 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКА НАУКА - 2017: 
Професійне становлення фахівця. 

Традиції та нові підходи» 11 травня 
2017 року м. Ніжин 

 
м.Ніжин 

11 травня 2017  
р. 
 

ВП НУБіП України  
“Ніжинський 
агротехнічний 

коледж 
 

2 



Назва конференції Місце 
Проведення 

Назва організації, 
яка проводила  
конференцію 

К-сть 
учасників 

від ВП 

71-ої науково-практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 

електротехнології, 
електротехніка та інтелектуальні 

управляючі системи в АПК» 

 

м. Київ 
19-20 квітня 

2017 р  
 
 

НУБіП України 
 3 

72-ої науково-практичної 
конференції студентів 
«Енергозабезпечення, 

електротехнології, 
електротехніка та інтелектуальні 

управляючі системи в АПК» 

м. Київ 
19-20 квітня 

2018 р  
 

НУБіП України 3 

Всеукраїнська студентська 
науково-практична 

конференція «Студентська 
наука – 2018. Сьогодення та 

майбутнє»  

м. Ніжин 
15 травня 

2018 року  
 

ВП НУБіП 
України  

“Ніжинський 
агротехнічний 

коледж”. 

3 



 
 
 
 
 
 

✓ Розроблено НМК з  2 дисциплін та 3 робочі 
програми; 
✓ Створено електронний навчальний курс на 
базі платформи «Moodle» з  дисциплін: 
- Автоматизація технологічних процесів 
-Тестові завдання до незалежного заміру знань 
спеціальності 5.10010102. « Монтаж 
обслуговування і ремонт електротехнічних 
установок в АПК » 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 



  
 

Соломко Н.О., 
Олешко М.І., 

Навчальний посібник 
з дисципліни 
“Електричне 
освітлення та 
опромінення” 

-2016 -290 с 

 

 

Соломко Н.О., 
Олешко М.І., 
Методичний 
посібник з 
організації 

дипломного 
проектування 

2016 -120 с 

Олешко М.І., Соломко 
Н.О. Методичні 

вказівки до виконання 
курсової роботи з 

дисципліни 
“Автоматизація 
технологічних 

процесів”,  
2015 - 94с 



Олешко М.І., Соломко Н.О. 
Навчальний посібник з 
дисципліни “АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ” 
-2019 - 351 с 

Олешко М.І., Соломко Н.О. 
Навчальний посібник з 
дисципліни “ТЕОРІЯ 
АВТОМАТИЧНОГО 
КЕРУВАННЯ” 
-2019 - 260с 

-  



Олешко М.І., Соломко Н.О.  
Конспект лекцій І частина з 
дисципліни “Проектування 
систем автоматизації” 
-2019 - 84 с 

Олешко М.І., Соломко 
Н.О.  
Конспект лекцій І 
частина з 
дисципліни 
“Проектування 
систем 
автоматизації” 
-2019 - 84 с 



Навчальний посібник “Електричне освітлення та 
опромінення” та методичний посібник з організації 
дипломного проекту успішно пройшли апробацію у 

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Чернігівської області 



Створено електронні навчальні курси на базі 
платформи «Moodle» з  дисциплін: 

- Автоматизація технологічних процесів, 
Автоматизація технологічних процесів і систем 

автоматичного керування 
 



Заміна 5 вікон 
викладачами  

  (Якубінська Л.Г., 
Олешко М.І.,  

  Соломко Н.О.) 

Лабораторний 
 корпус №3 

Матеріально-технічна база 



Екскурсії 



 Завод «НІЖИНСІЛЬМАШ» 



Дякую за 

увагу! 


