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“Ніжинський агротехнічний коледж” 

викладач дисципліни «Загальна 

електротехніка з основами 

автоматики»
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ЖИТТЄВЕ 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 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 



ОСВІТА 

Національний аграрний університет (м. Київ) 

Інженер-електрик (2000 р.) 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ) 

Інженер-педагог (2013 р.) 

Педагогічний стаж:     13 років 



Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 

2016 рік 

ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 



ДОСЯГНЕННЯ 



НАУКОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Член оргкомітету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Освіта і наука: студентський 
вимір” (2015 р.) 

 Член оргкомітету науково-методичних практичних семінарів “Сучасна аграрна освіта - 2015”  

 Член оргкомітету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Студентська наука – 2016. 
Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи” (2016 р.) 

 Член оргкомітету науково-методичних практичних семінарів “Сучасна аграрна освіта-2016”  

 Член оргкомітету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Студентська наука – 2017. 
Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи” (2017 р.) 

 Член оргкомітету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Студентська наука – 2017. 
Сьогодення та майбутнє” (2017 р.) 

 Член оргкомітету науково-методичних практичних семінарів “Сучасна аграрна освіта-2017”  

 Член оргкомітету науково-методичних практичних семінарів “Сучасна аграрна освіта-2018”  

 Член оргкомітету Круглого столу “НУБіП України: від сільськогосподарського відділення до національного 
університету”, до 120 річниці Національного університету біоресурсів і природокористування України  
(2018 р.) 

 Член оргкомітету семінару, присвяченого Європейському Дню боротьби з торгівлею людьми “Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» (2018 р.)  

 Член оргкомітету науково-методичних практичних семінарів “Сучасна аграрна освіта-2019”  

 



МЕТОДИЧНІ 

ДОПОВІДІ 

 

 Про шляхи підвищення якості освітніх послуг (2015 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Система національно-патріотичного виховання та формування 
громадянської компетентності студентів ВП НУБіП України 
“Ніжинський агротехнічний коледж”  (2017 р.) 

 

 

 



ПУБЛІКАЦІЇ 

СТАТЕЙ І ТЕЗ 

 Виховна робота у вищому навчальному закладі: змістовий аспект (2015 р.) 

 Особливості та методика навчання дисципліни “Електротехніка з основами 
автоматики” (2016 р.) 

 Інтегративне навчання як один з перспективних напрямів розвитку сучасної вищої 
освіти (2016 р.) 

 Досвід викладання дисципліни “Загальна електротехніка з основами автоматики”  
у ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний коледж” (2018 р.) 

 Проблеми сучасної аграрної науки в країні (2018 р.) 

 Роль сучасної освіти у розвитку студентів (2018 р.) 

 Організація професійної підготовки молодших спеціалістів у сучасних умовах  
2018 р.) 

 Основні етапи становлення і розвитку теоретичних основ електротехніки в Україні 
(перша половина ХХ ст.) (2018 р.) 
 

 



ПУБЛІКАЦІЇ 

СТАТЕЙ І ТЕЗ 

 

 



ДРУКОВАНІ 

ПРАЦІ 

 

 
Курс лекцій з дисципліни  

«Загальна електротехніка з 
основами автоматики»  

для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності   

208 Агроінженерія 



ДРУКОВАНІ 

ПРАЦІ 

 

 

Лабораторний практикум  
з дисципліни «Загальна 

електротехніка з основами 
автоматики»  

для студентів денної та заочної форм 
навчання коледжів, технікумів  

спеціальності 208 Агроінженерія 



ДРУКОВАНІ 

ПРАЦІ 

 

 

Методичні рекомендації 
«Організація самостійної роботи студентів  

під керівництвом викладача»  
для студентів та викладачів закладів вищої освіти  



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ЗАСІДАННЯХ 



УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ,  

КРУГЛИХ СТОЛАХ, ВИСТАВКАХ 



 

 

УЧАСТЬ У ІНШИХ 

ЗАХОДАХ 



УЧАСТЬ У ПАТРІОТИЧНИХ 

ЗАХОДАХ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ 



Дякую  

за  

 увагу! 


