
Міністерство освіти і науки України
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

ПОРТФОЛІО
викладача суспільних дисциплін

Олійника Анатолія Васильовича

Вінниця 2018р.



Зміст:
Розділ I

Загальні відомості про педагога

Розділ II

Науково – методична робота

Розділ III

Позаурочна діяльність

Розділ IV

Виховна робота



Розділ I

Загальні відомості 
Дата народження: 

20.03.1961р.

Освіта – Київський  державний  
університет ім.Т.Г.Шевченка; 

Дата  закінчення – 1985рік;

Факультет –історичний ;

Спеціальність – “Історія”

Кваліфікація – викладач 
історії та суспільствознавства 

;
Педагогічний стаж- 35років

Спеціаліст вищої категорії



“ Інтерактивні методи  

навчання при викладанні              

суспільних дисциплін”



Розділ II

Науково – методична робота:

Відкрите семінарське заняття з 
політекономії на тему: «Україна і 
світове господарство: проблеми 

інтеграції»
2013 рік



Відкрите лекційне заняття з 

політекономії 2014 рік

Тема: Капітал як економічна 
категорія  товарного виробництва



Відкрите лекційне заняття з 
всесвітньої історії 06.12.18

Тема: СРСР в 20-30 роках ХХ століття.



Виступ на засіданні 
методичної ради з питання: 

«Організація наставництва у 
ВТЕК КНТЕУ»  18.03.2015 р

Наставництво у ВТЕК:

Рівень циклової комісії

(молодий викладач – наставник)

Загальноколеджний рівень
(молодий викладач – методкабінет - ШВП)



Узагальнення педагогічного досвіду              
викладача – спеціаліста вищої категорії

Олійника Анатолія Васильовича з теми: 

«Використання результатів пошуково-

дослідницької роботи студентів при вивченні 

краєзнавчого матеріалу з історії України»

Вінниця – 2015



Історико-краєзнавча конференція 

2017р 

«Мій край у роки ІІ світової війни»

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2017.10.26/20171026_135655.jpg


Історико-краєзнавча конференція 

2018р

«Вінниччина  в роки ІІ світової війни»

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.03.21/20180320_135524.jpg
http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.03.21/20180320_141522.jpg


Заняття для слухачів КВНЗ 

«Вінницька академія неперервної   

освіти»     (вересень 2018р.)

Використання вірту-

альної екскурсії при

вивченні історії                            



Наукова історико-краєзнавча 
конференція «Освіта і культура Поділля 

в добу Директорії (грудень 1918-
1921рр.)» у ХТЕК КНТЕУ



МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
з теми

«Використання результатів пошуково-
дослідницької роботи студентів при вивченні   

історії України»



Методичний квест
«У пошуках істини» 17.01.18 р.



Розділ III

Позаурочна діяльність
ЕРУДИТ – ТУРНІР «КОЛЕСО ІСТОРІЇ» 2017р

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2017.12.13/20171211_164657.jpg
http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2017.12.13/20171212_174555.jpg


Інтелектуальна гра «Колесо історії»
2018р.



Розділ IV

Виховна робота
Керівництво групою ТК-76



Служба в ЗСУ(АТО) 2015-2017рр.







Виховні години: «Урок 
пам’яті жертв Голодомору» 
2017р

«Шануємо героїв 
майдану» 2017р.



День Українського
козацтва 2018р.

«День гідності і 
свободи» 2017р.

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.10.13/img_20181012_114637_hdr_0.jpg


«День Захисника 
України»2017р. «День Захисника 

України та День 
козацтва»2018р.

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.02.16/20180215_141200.jpg
http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.10.11/img_20181011_141426.jpg


Майстер-класи розбирання і 
збирання АК-74     2018р.

http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.09.20/img_0124.jpg
http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/news/2018.12.12/6_grudnya_vtek_178.jpg


ЕКСКУРСІЇ:

ЗАКАРПАТТЯ2014 ЛЬВІВ 2015



КАРПАТИ 2018 



смерека з-під Говерли



ЛЬВІВ 2018


