
ПОРТФОЛІО 
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дисциплін 
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Наталії 

Олександрівни

ВП НУБіП України
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

П.І.П СОЛОМКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Освіта – вища, Національний аграрний 

університет;

Спеціальність – енергетика 

сільськогосподарського виробництва 2001р., 

професійне навчання 2002 р.;

Кваліфікація – інженер – енергетик, інженер –

педагог;

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої 

категорії

Загальний стаж роботи – 21 років

Стаж педагогічної роботи – 15 років

Займана посада - викладач спеціальних дисциплін



Педагогічне кредо:
«Студент – це не посудина, яку 

потрібно заповнити, студент–

факел, який треба запалити.»

Життєве кредо:
«Любити життя, 

і цінувати кожну його хвилину, 

нести радість, 

у книгах-шукати істину, 

у людях – мудрість».



ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАВИЛА

 вимагай від студентів тільки те, що знаєш і 
робиш сама;

 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’єктивною завжди;
 постійно вдосконалюйся;
 люби і поважай людей.



ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва

Інженер-енергетик

2001 рік

Професійне 

навчання

Інженер-педагог

2002 рік

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти

“Іноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності”

15 лютого по 25 лютого 2016 р.

Міністерство освіти і науки 

України ДУ “НМЦ” 

АГРООСВІТА” 

Викладачі електротехнічних 

дисциплін ВНЗ І-ІІрівнів 

акредитації. 

31травня по 02 червня 2016 р.



ВІДЗНАКА



НАУКОВА РОБОТА

2013рік 
 Студентська науково - практична 

конференція “Освіта, наука, впровадження 
у ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації: межі
співіснування”

4 учасника

Тези доповіді: “Місце та роль 

практичного навчання при 

викладанні спеціальних дисциплін”

Студентка групи ЕН-111 Гавриш А.В.

Наук. керівник Соломко Н.О.

УЧАСТЬ У 

СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ



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



2015 рік
Назва конференції

Місце. дата

Проведення

Назва організації, яка 

проводила  конференцію

Науково-методичні практичні семінари 

«Сучасна аграрна освіта – 2015»

м. Ніжин

20-23 січня 

2015

НУБіП України 

Ніжинський 

агротехнічний 

інститут

Науково-методична конференція 

«Традиції і сучасність в становленні та 

розвитку аграрної освіти»

м. Заліщики

7 жовтня 

2015

НУБіП України 

Заліщицький 

аграрний коледж ім. 

Є. Храпливого

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 

агротехнічнийколедж

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



Участь у роботі обласного методичного 

об'єднання викладачів загальнотехнічнх і 

спеціальних дисциплін ВНЗ I-II р.а. 

Чернігівської області.





Навчальний посібник “Електричне освітлення та 

опромінення” та методичний посібник з організації 

дипломного проекту успішно пройшли апробацію у 

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Чернігівської області



Участь у навчально-практичному 

семінарі голів циклових комісій 

електротехнічних дисциплін

31 травня - 2 червня 2016 р. 

Хорольський 

агропромисловий коледж 

Полтавської ДАА



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА✓ Розроблено НМК з  5 дисциплін та 5 робочих 

програм навчальної та виробничої практик;

✓ Створено електронний навчальний курс на 

базі платформи «Moodle» з  дисциплін:

-Електричне освітлення та опромінення;

-Електропривід сільськогосподарських машин;

-Економіка та організація агроенергосервіса;

-Незалежний замір знань спеціальності 

5.10010102. « Монтаж обслуговування і ремонт 

електротехнічних установок в АПК »



1. Соломко Н.О. Методичні 

рекомендації  щодо організації 

самостійної роботи з дисципліни 

“Електричне освітлення та опромінення” 

НДУ ім. Гоголя, 2013 - 40с 

2. Соломко Н.О. Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Електричне освітлення та 

опромінення” НДУ ім. Гоголя, 2013 - 60с 

3. Соломко Н.О. Методичні вказівки до 

виконання практичних робіт з 

дисципліни “Електричне освітлення та 

опромінення”, НДУ ім. Гоголя, 2013 - 65с

4. Соломко Н.О. Методичні вказівки для 

поглибленого та самостійного вивчення 

теми “Повітряні лінії електропередач”, 

НДУ ім. Гоголя, 2013 - 102с 



5. Соломко Н.О. Методичні вказівки для 

поглибленого та самостійного вивчення теми: 

“Газоразрядні лампи низького тиску” НДУ ім. 

Гоголя, 2013 - 85с

6. Соломко Н.О. Конспект лекцій з 

дисципліни “Електричне освітлення та 

опромінення” НДУ ім. Гоголя, 2013 - 148с 

7. Соломко Н.О. Навчальний 

посібник з дисципліни 

“Електричне освітлення та 

опромінення” НДУ ім. Гоголя, 2013 -

210с 

8 Соломко Н.О. Робочий 

зошит з дисципліни 

“Електричне освітлення 

та опромінення”,ПП 

Лисенко,  2014 - 80с 



9. Ковтун П. М. Окушко  О. В. Соломко Н.. 

О. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни “Монтаж 

електричного обладнання і засобів 

автоматизації” м. Київ 2015 - 150с.

10.  Новіков М.Г. Соломко Н.О. Методичні 

рекомендації  до виконання курсової роботи з 

дисципліни “Монтаж та налагодження 

технічних засобів автоматизованих систем”, 

НДУ ім. Гоголя, 2015 - 78с 

11.  Олешко М.І., Соломко Н.О. Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни “Автоматизація технологічних 

процесів”, НДУ ім. Гоголя, 2015 - 94с

12  Рудик В.М., Соломко Н.О. Методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни: “Експлуатація та ремонт 

технічних засобів автоматизованих систем” 

НДУ ім. Гоголя, 2015 - 80с



15 Навчальний 
посібник з 

дисципліни 
“Електричне 
освітлення та 

опромінення” Ніжин, 
-2016 -290 с

13 Методичні вказівки 

до виконання 

лабороторно-

проктичних робіт з 

дисципліни: 

«Автоматизований 

електропривід» Ніжин, -

2015-68с

14 Методичний 

посібник з 

організації 

дипломного 

проектування 

Ніжин, -2016 -

120 с



Студентський науковий гурток

“Електричне освітлення та опромінення”

2015 рік
Керівник 

Соломко Н.О



Студентський науковий гурток

“Технічна творчість” 2016 рік
Керівники: Соломко Н.О., Кубрак Р.Д.



ВІДЗНАКИ СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ГУРТКА



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 

БАЗА





КУЛЬТУРНО- ВИХОВНА     

РОБОТА



За міжатестаційний період випустила 

групу ЕН – 111 та 

є класним керівником ЕН - 151



ВІДЗНАКИ КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ ГРУП

Переможець конкурсу 

в номінації “Зігрій 

солдата”

2014 рік

Переможець конкурсу в номінації 

“Кращий витвір художньої творчості 

та прикладного мистецтва”

2016 рік

Переможець конкурсу 

в номінації “Краща 

овочева композиція”

2013 рік



Дякую за 

увагу!


