
Міністерство освіти і науки України

Рогатинський аграрний фаховий коледж

ПОРТФОЛІО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КАБІНЕТУ



Наш коледж – це 

сучасний заклад, де 

формуються 

особистісні, 

загальнокультурні, 

громадянські і фахові 

компетентності  

здобувачів освіти. 



Кожен рік, який ви працюєте,

повинен збагачувати вашу технологічну

лабораторію педагогічної праці.

В.Сухомлинський



Наші кадри

Замкова Галина Павлівна – завідувач навчально-

методичним кабінетом. Кобута Ірина

Богданівна, Бас Олеся Мирославівна, Тлучак

Ольга Ярославівна - методисти

Усередині нас криються

потенційні творчі можливості, і

ми повинні працювати щосили,

щоб розкрити цей потенціал.

Мартін Лютер Кінг 





Напрями роботи:
 аналіз стану викладання;

 створення організаційних умов для безперервного

вдосконалення фахової освіти;

 проведення методичних заходів, спрямованих на

розвиток творчих можливостей педагогів;

 залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи;

 апробація та введення нових освітніх технологій і

систем;

 створення умов для систематичного поповнення та

ефективного використання методичного фонду;

 координація змісту методичної роботи зі змістом

діяльності ДУ«НМЦ «Агроосвіта».



Мета методичної роботи:
1) створення належних умов для роботи з педагогічними

кадрами;

2) координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм

методичної роботи;

3) ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної

науки і кращого педагогічного досвіду в практику;

4) систематизація та упорядкування інформаційного потоку із

професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер

знань;

5) розробка і удосконалення інноваційних технологій

навчання.

Цілеспрямована діяльність людини

проявляється у тому, що людина має метод,

мету, засоби, план дій або порядок дій для

досягнення поставленої мети.

Давньокитайська філософія



 вдосконалення навчально-методичного забезпечення та

методики його використання;

 застосування сучасних технологій навчання та

виховання;

 системна робота, яка забезпечує підвищення

кваліфікаційного рівня викладача;

 накопичення та запровадження кращого педагогічного

досвіду.

Пріоритетні завдання методичної

роботи:

Щоб реалізувати свої мрії в реальний успіх,

Ви повинні працювати. Працювати багато,

наполегливо, постійно − це шлях до

вдосконалення і максимального результату

Джон Паттерсон



Форми методичної роботи:



Методична проблема,

над якою працюємо: 

Формування професійних компетенцій

здобувача освіти засобами інформаційно-

комунікаційних і вітагенних технологій з

урахуванням сучасних тенденцій української

освіти.



Робота над проблемою:



Методична проблема в дії:



У коледжі ефективно 

впроваджуються 

такі інноваційні 

технології:

 особистісно-

орієнтованої 

освіти;

 проектні технології;

 інформаційно-

комунікативні  

технології навчання;

 організація групової 

навчальної діяльності;

 формування 

творчої особистості;

 технологія 

колективного 

творчого виховання.



Психолого-педагогічні семінари:
– «Адаптація студентів нового набору до

навчання в умовах коледжу»;

– «Інформаційні технології навчання та

удосконалення ефективності проведення

навчальних занять з використанням ІКТ»;

– «Методика використання інтерактивних технологій на

заняттях»;

– «Методика створення електронних версій лекцій,

підручників, прикладних комп`ютерних програм - вимога

часу»;

– «Організація та методика проведення ситуаційних

семінарів, ділових ігор, ігрового навчання»;

– «Розвиток професійної компетентності студентів ВНЗ I-II

рівнів акредитації: потреба сучасного суспільства»;

– «Формування інформаційної культури, як складової

професійної культури студента».

– «Особистісно орієнтовані педагогічні технології».



– «Проектні технології як засіб формування

професійних компетентностей »;

– «Гуманістично-етичні засади спілкування в

системі „викладач – студент»;

– Урок української мови: «Культура мовлення викладача»;

– Круглий стіл: «Оцінювання студента: об’єктивність чи

суб’єктивність….?»

– Педагогічні читання: «Аксіологічні ідеї та завдання

педагогіки»;

– «Хмарні технології у вищій і професійній освіті»;

– «Сучасне заняття: від студентського «не хочу» до «знаю,

вмію, застосую»;

– Проведення занять з використанням «кейс-методу»

(саsе studу).



– Тренінг: «Стресостійкість викладача в епоху освітніх змін»;

– Педагогічні читання: «Василь Сухомлинський – діалог із

сучасністю»;

– Навчально-методичне забезпечення спеціальностей;

– «Організація ефективного навчання засобами інтеграції»;

– Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки

студентів;

– Педагогічні технології: (сторітеллінг та

скрайбінг);

– «Сервіс для освіти. Організація

навчального процесу через Інтернет.

Використання Google-сервісів в освітньому

процесі»;

– Створення відкритих онлайн-курсів, відео

лекцій, впровадження їх в освітній процес;

– Психологічні особливості студента.



Вдосконалюємось!



Радість пізнання дається людині

тоді, коли вона пізнає порівняно більше,

ніж вимагається знати.

В.О. Сухомлинський

Наука не являється і ніколи не буде

являтися закінченою книгою.

Альберт Ейнштейн

Будьте самі шукачами,

дослідниками. Якщо не

буде вогника у вас, вам

ніколи не запалити його в

інших…

В.О.Сухомлинський

Якщо ви володієте

знанням, дайте іншим

запалити від нього свої

світильники.

Томас Фуллер

Школа молодого педагога



Співпраця з ДУ НМЦ ЗВФПО

21 серпня 2019 року з

робочим візитом у

Рогатинський державний

аграрний коледж завітала

Тетяна Дем’янівна Іщенко -

директор Державної установи

«Науково-методичного центру

вищої та фахової передвищої

освіти» МОН України, кандидат

педагогічних наук, професор

кафедри методики навчання

НУІБП України.





Практичний семінар «Підвищення якості

підготовки фахівців в аграрних коледжах та

технікумах»

В.Р.Пазюк

Практичний семінар «Європейські

стандарти в аграрній освіті»

В.Р.Пазюк

Засідання робочої групи з питань

удосконалення підготовки фахівців із

спеціальності 208 «Агроінженерія»

Ю.С.Чепіль

Семінар-практикум “Google-сервіси та

електронні освітні ресурси у педагогічній

діяльності”

Р.В.Веркалець,

І.В.Пазюк

Участь викладачів коледжу у семінарах , практикумах , 

тренінгах , провдедених ДУ «НМЦ «Агроосвіта»:



Гладун М.С: “Розвиток творчих здібностей

студентів на заняттях засобами

креативного навчання. ”

Рутило О.І.: “Самостійна робота: інформаційно-

методичне забезпечення”.

Замковий С.І.: “Інноваціійні підходи щодо 

організації  курсового 

проектування ”

Участь викладачів у майстер-класах. які

проводилися на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта»:



Пробудити в учителів інтерес до

пошуку, до аналізу власної роботи.

В. О. Сухомлинський



„Педагогічний ОСКАР”

Серед 120 ЗВО І-ІІр.а. 7 навчальних закладів

одержали головну нагороду «Педагогічний ОСКАР»,

Викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

щорічно приймали участь у конкурсі «Педагогічні інновації»,

а цього року вперше - у конкурсі «Педагогічний Оскар-

2019» , продемонструвавши хороший результат. 9 квітня

2019 року в НМЦ «Агроосвіта» відбулося нагородження

переможців, яке провів президент НАПН України Василь

Кремінь.

в тому числі 

педпрацівники нашого 

навчального закладу 

Мартишин Л.І., 

Мартишин І.В. на чолі 

з директором коледжу 

Тринівим І.В.



ПЕРЕМОЖЦІ 
Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Професійна підготовка

Педагогічний ОСКАР- 2019

Мартишин Любомир Іванович,

Мартишин Іван Володимирович –

викладачі Рогатинського державного 

аграрного коледжу

РОЗВЕДЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТВАРИН

Навчально-методичний посібник

Номінація: ПРАКТИКУМИ ТА АТЛАСИ

ІІ місце

Гадуп’як Оксана Володимирівна, 

Вільчик Володимир Омельянович –

викладачі Рогатинського державного 

аграрного коледжу

ВЕТЕРИНАРНИЙ 

ПУТІВНИК Довідник



Номінація: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ  

ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС

І місце

Гладун Марія Степанівна,

Петращук Віра Михайлівна,

Тринів Марія Петрівна – викладачі 

Рогатинського державного аграрного 

коледжу

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 

МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ

Електронний освітній ресурс

Блага Оксана Юріївна – викладач 

Рогатинського державного аграрного 

коледжу

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Електронний освітній ресурс

ІІ місце

Павлів Олександра Петрівна –

викладач Рогатинського державного 

аграрного коледжу

МІКРООРГАНІЗМИ У 

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ. 

Навчальна відеолекція



Інновації – це ідеї, процеси, засоби, результати, взяті в

єдності якісного вдосконалення педагогічної системи.

Інноваційними мають бути насамперед технології – кращі,

досконаліші, економніші…



На базі нашого коледжу проведено:
– Засідання навчально-методичної комісії вищих навчальних

закладів І–ІІ р.а. Міністерства аграрної політики та продовольства

України з напряму „Харчові технології та інженерія“.

– Засідання Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Івано-Франківської області

– Засідання обласного методичного об’єднання викладачів хімії

ВНЗ І-ІІ р.а.

– Засідання обласного методичного об’єднання викладачів

математики ВНЗ І-ІІ р. а. Івано-Франківської області.

– Засідання обласного методичного об’єднання керівників

фізвиховання ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області.

– Засідання методоб’єднання викладачів біології ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-

Франківської області.

– Засідання обласного методичного об’єднання викладачів

німецької та французької мов.

– Засідання обласного методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ

р.а. Івано-Франківської області



Ми поруч з тими, хто у творчому

пориві серця свої освіті віддають,

Щоб ще натхненніше навчали і творили,

Бо в цій праці методистів суть!

Засідання обласного методичного об’єднання методистів

ВНЗ І-ІІр.а. Івано-Франківської області





Без прагнення до наукової роботи

вчитель неминуче потрапляє під владу

трьох педагогічних демонів: механічності,

рутинності, банальності, він дерев'яніє,

кам'яніє, опускається, а навчання

перетворюється на натаскування й

дресирування.

А. Дистервейг



Участь у Міжнародних конференціях
Назва конференції Назва роботи Викладач Студент 

Міжнародна наукова 

практична 

конференція, 

м.Полтава

Формування системи підтримки

прийняття рішень щодо управління

стійкістю розвитку економіки регіонів

Романків І.М.

Базюк Г.М.

Дні студентської науки 

у Львівському 

національному 

університеті 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій ім. 

С.З.Гжицького, м.Львів

Стимуляція статевої охоти у корів Вільчик В.О.,

Гадуп’як О.В.

Олексин О.Я.,

Сливчук В.Д.

Характеристика екстер’єрно-

конституційних типів гуцульських коней

українських Карпат

Мартишин Л.І.

Мартишин І.В.

Воляк А.С.

Сас Р.Р.

Зміни молочної продуктивності корів при

різних способах доїння

Гладун М.С. Коростіль Х.С.

Ефективність виробництва овечої

продукції в гірській зоні Прикарпаття

Паламар С.С. Лагода Ю.І.,

Самойлов В.Е.

Незамінні амінокислоти для продуктивної

годівлі перепелів

Майка Г.І.,

Петращук

В.М.

Білінська М.В.,

Кічула М.І.

Сучасний стан та шляхи підвищення

родючості і збереження грунтів

Рогатинського Опілля

Павлів О.П. Панівник О.,

Стек Д.

XI Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція, 

м.Вінниця

Ефективне використання коней

гуцульської породи в умовах гірської зони

Прикарпаття

Мартишин Л.І.

Мартишин І.В.

Проблеми розвитку регіональної

економіки

Романків І.М.



Участь у Всеукраїнських конференціях

Всеукраїнська 

наукова конференція 

для творчої молоді 

„Перспектива-2018”, 

м.Маріуполь

Фінансовий план, його

будова і зв’язок з

іншими розділами плану

Мартишин І.В. Середюк

Вікторія

Організація соціальної

інфраструктури

Мартишин І.В. Мельник

Ольга

Всеукраїнська 

студентська науково-

практична 

конференція, 

м.Ніжин

Особливості

бухгалтерського обліку в

селянських(фермерських

) господарствах та

інших типах

підприємств

Мартишин І.В. Маслій А.

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників, 

науковців та молодих 

учених, 

м.Ніжин

Модернізація змісту

професійно-технічної

освіти в Україні

Мартишин І.В.



Якщо запастися терпінням і

проявити старання, то посіяне

насіння знання неодмінно дасть

добрі сходи. Навчання – корінь

гіркий, так плід солодкий.

Леонардо да Вінчі



Підсумки участі студентів 

Рогатинського державного аграрного коледжу

у олімпіадах і конкурсах, конференціях 

КОНКУРСИ
II етап 

Міжнародного конкурсу з 

української мови 

ім. П.Яцика

Пазюк

Галина 

Василівна

Твердий 

Петро 

Олегович 

ІІІ

II етап

VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та 

студентської молоді 

ім.Тараса Шевченка серед 

студентів ВНЗ I-II р.а.

Притика 

Лілія

Ярославівна

Чубата 

Василина  

Іванівна

V



ІІ етап  

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ    

ОЛІМПІАД

Математика 

Шевчук

Катерина

Денисівна

Оленчин

Анна-Марія

Володимирівна VІІІ

Інформатика

Драган

Зоряна

Богданівна

Малиновська

Юлія

Володимирівна

Визначалися 

тільки 

призові 

місця



Історія України 

Замкова 

Галина 

Павлівна 

Чубата Василина

Іванівна 

ІІІ 

Хімія 

Блага Оксана 

Юріївна 

Заяць Мар'ян

Михайлович 

VI 

Біологія 

Рутило 

Олександр 

Іванович

Лазар Анна-Марія 

Василівна 

XI 

Фізика 

Мартишин

Надія 

Ярославівна 

Щербатий Іван

Володимирович  

XIV 

Англійська 

мова 

Куріца

Маріанна 

Ігорівна 

Дутка Соломія 

Ігорівна 

XVІ 

ІІ етап  

ОБЛАСНИХ    ОЛІМПІАД



Електронні підручники та посібники

Пазюк В.Р., Пазюк І.В., Веркалець Р.В. 

“Машини та обладнання”

Тринів І.В., Височанська Р.П., Веркалець Р.В. 

“Процеси і апарати харчових виробництв”

Веркалець Р.В., Драган З.Б. 

“Комп’ютери та комп’ютерні технології”

Бартків М.В. “Вища математика”

 Рутило О.І. “Біологія”

Пазюк В.Р., Замковий С.І., Дмитрів А.В., Дмитрів Б.В.    

“Технічна механіка”

Тринів І.В., Пазюк В.Р., Замковий С.І., Замкова Г.П., Веркалець

Р.В. “Основи технічної творчості”

Замкова Г.П., Баран О.М., Полиняк О.Т., Веркалець Р.В.   

“Історія України”

Гладун М.С., Тринів І.В., Петращук В.М. “Технологія

виробництва продукції свинарства”

Вільчик В.О., Гадуп’як О.В. “Вступ у спеціальність”

Пазюк В.Р., Іванческу О.І., Пазюк І.В. 

“Сільськогосподарські машини”



Веб-сайти викладачів



Розробка  навчальних програм

АВТОРИ
•Пазюк В.Р. Машини і обладнання для тваринництва

•Замковий С.І. Технічна механіка

•Пазюк В.Р., Іванческу О.І. С/г машини

РЕЦЕНЗЕНТИ
•Благий Р.С. Паразитологія та інвазійні хвороби 

сільськогосподарських тварин

•Павлів О.П., Вільчик В.О.   Сільськогосподарська радіоекологія

•Замковий С.І. Загальна електротехніка з основами автоматики

•Цегельнюк Г.А. Основи агрономії

•Леськів І.Б. Взаємозамінність, стандартизація 

і технічні вимірювання

•Іванческу О.І. Основи теплотехніки і гідравліки

•Гладун М.С., Вільчик В.О. Стандартизація продукції 

тваринництва

•Воловчак Л.В. Анатомія с.г тварин



Статті

в освітянській

пресі
• Журнал «Освіта.Технікуми. Коледжі»

1.Тринів І.В.-Найкращі інвестиції

• Газета «Освіта аграрна»

1.Замкова Г.П.- Крок до дозрівання інтелекту

•Газета «Галичина»

1.Тринів І.В.Аграрна освіта:перспективи розвитку і 

сучасні виклики

•Газета «Голос Опілля»

1.Тринів І.В.-Звіт про роботу депутата обласної ради

2.Благий Р.С.-Покликання – основа успіху кожної 

професії

3.Гладун М.С.-Яку траву можна давати поросятам

Як зробити відгодівлю виправданою

4.Вергун Т.С.Міжнародний день вишиванки

5.Добровлянська Н.В.-Профорієнтація в школі і     

вибір власного шляху 



Головне – усім нам 

робити свою справу з 

любов’ю, відчувати політ, і 

тоді обов’язково мрія 

здійсниться!..



Хто хоче вчити інших,

сам має багато вчитись.

Г. Сковорода


