
РОЗДІЛ  1.2. 

Портфоліо методиста:  
 

ВСЕ  ПРО  ВИКЛАДАЧА 
 

 

Сосницький 
сільськогосподарський 

технікум бухгалтерского 
обліку 

  

ПОРТФОЛІО МЕТОДИСТА 



Викладач, закоханий в інноваціїВикладач, закоханий в інновації 

 

 

- ЩАСТЯЩАСТЯ——це не це не 

коли маєш все, коли маєш все, 

що хочеш, а що хочеш, а 

коли хочеш те, коли хочеш те, 

що маєш!що маєш!  

  

 

 

Знайомтеся: Знайомтеся:   

С в і т л а н а С в і т л а н а 

Миколаївна Миколаївна 

М А К А Р Е Ц ЬМ А К А Р Е Ц Ь , , 
викладач фінанс ів , 

з ав і д у вач  де нно го 
відділення Сосницького 

сільськогосподарського 
т е х н і к у м у 

бухгалтерського обліку 

 

Вид досвіду: Вид досвіду: зразковий з елементом новаторствазразковий з елементом новаторства  

  

Суть новаторства: Суть новаторства: використання методики створення використання методики створення 

навчального портфоліо навчального портфоліо при роботі зі студентами, при роботі зі студентами, 

що мають недостатньо високий або низький рівень мотивації що мають недостатньо високий або низький рівень мотивації 

до навчаннядо навчання 
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Учитель доторкається до 
вічності, ніхто не може сказати, 

коли закінчується його вплив  

          Генрі Адамс 

  

 

 

Діагноз:  УЧИТЕЛЬДіагноз:  УЧИТЕЛЬ  

  

 ПІБ     Макарець Світлана МиколаївнаМакарець Світлана Миколаївна 

 Дата народження  15 квітня 1968 року 

 Освіта 

 ВУЗ    Ленінградський сільськогосподарський  

     інститут 

  дата закінчення  1990 рік 

  факультет   економічний 

  кваліфікація  Економіст з бухгалтерського обліку 

 Професійний шлях 

 Місце роботи  Сосницький сільськогосподарський технікум  

     бухгалтерського обліку 

  період   1991-2008 рр. 

  посада   Завідувач денного відділення, викладач  

     фінансів 

  Категорія    вища кваліфікаційна категорія 

 Підвищення  кваліфікації 

1. Установа    Національний аграрний університет, м. Київ  
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 дата    1995 рік 

  назва курсу   педагогічний факультет,  

     спеціальність—економіст-педагог 

2. Установа   Інститут післядипломної освіти керівників і 

     спеціалістів  АПК, м. Київ 

  дата    14-23 вересня 1998 року 

  назва курсової роботи Лізинг як форма кредитного забезпечення  

     сільськогосподарських підприємств 

  обсяг курсової програми 72 години 

3. Установа    Інститут післядипломної освіти керівників і 

     спеціалістів  АПК, м. Київ 

 дата     8-19 грудня 2003 року 

  назва курсу    Викладання обліково-фінансових дисциплін у 

     ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

  обсяг курсової програми 72 години   

 Атестація 

 Категорія   вища кваліфікаційна категорія 

  дата    2003 рік 

 Заохочення, нагороди 

1. Заохочення, нагорода  Почесна Грамота обласної ради народних  

     депутатів Чернігівської області 

  дата    2000 рік 

2. Заохочення, нагорода  Почесна грамота Міністерства аграрної  

     політики України 

  дата     2004 рік 

3. Заохочення, нагорода  Почесна Грамота районної ради народних  

     депутатів Сосницького району 

  дата      2006 рік  

3. Заохочення, нагороди  Грамоти та дипломи Навчально-методичного  
     центру аграрної освіти за участь у виставці НМЦ 

 Науковий ступінь/звання  поки що немає 
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П Л А Н 
вивчення зразкового досвіду роботи 

викладача фінансових дисциплін Макарець С.М. 

 з питання “Методика використання інноваційних та інформаційних технологій 

навчання при викладанні фінансових дисциплін” 

 

 

Голова методичної Ради                              Ю.В. ЛИСЕНКО 

 

 

Термін вивчення: 2006-2008 н.р. 

Хто вивчає: Методист, голова циклової комісії, голова методичної  Ра-

ди 

Фоми вивчення:  

Матеріали, що готує викладач  

Макарець С.М. 

виступ на педраду про власний досвід,  

методичну роботу, 

 навчально-методичну документацію, 

 методичні напрацювання за 2 роки 

  

Матеріали, що готує методист: - Повідомлення про відкриті заходи, їх результативність 

- Реклама досвіду з метою його поширення 

- Опис досвіду викладача 

- Відгуки голови ЦК про організацію роботи                                                          

- Відгуки викладачів про відвідані заняття 

- Анкети студентів 

- Аналіз зрізу знань 

- Висновки 

Способи пропагування досвіду Виступи, доповіді на семінарах, педраді, на засіданнях 

ШМВ, відкриті заняття, майстер-класи, оформлення на 

виставку НМЦ, підготовка оглядової статті в НМЦ, випуск 

методичного бюлетеня (експрес-інфо) 
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НІЩО ТАК НЕ ВЧИТЬ, ЯК ДОСВІД.—А. Макаренко  

Досвід не передається буквально, а передається ідея,                  

закладена в досвіді. - К. Ушинський 



 

 

АВТОРСЬКИЙ ДОРОБОК ВИКЛАДАЧА 

С.М. МАКАРЕЦЬ 

 

Роки Вид роботи Назва роботи 

1993 методдоповідь Міжнародні зв’язки з фінансів 

1993 п/консультація Необхідність та суть кредиту 

1993 п/консультація Кредитна система України 

1993 п/консультація Міжнародні розрахунки 

1994 методдоповідь Ситуаційні питання по фінансах 

1994 методдоповідь Активізація пізнавальної діяльності студентів на  
    уроках  фінансів 

1995 п/консультація Забезпечення кредиту 

1995 п/консультація Фінансове планування 

1995 методрозробка Модульно-рейтингова система навчання по фінансах 

1995 п/консультація Лізинг 

1997 п/консультація Податок з власників автотранспорту 

1997 п/консультація Плата за землю 

1997 методдоповідь Індивідуальний підхід до студентів по фінансах 

1998 методрозробка Фінансування та кредитування с.-г. підприємств в  
    схемах і таблицях 

1999 п/консультація Фіксований с.-г. податок, гербовий збір 

1999 п/консультація Матеріали самостійного вивчення 

1999 методрозробка Відкритий урок на тему :"Фонди фінансових ресурсів" 

2000 п/консультація Поняття про банкрутство 

2000 п/консультація Фінансова система України 

2001 методдоповідь Розвиток пізнавального інтересу в студентів при  
    вивченні фінансів 

2001  консультація Організація реєстрації, обліку та обігу цінних паперів 
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Сутність думок людини—не в словах її, а в ділах її.                           

М. Чернишевський 

Фантазія збагачує думку, думка—фантазію 



 

 

 

 

2003   тести   Тести з дисципліни “Фінанси” 

2003 тести   Збірка тестових завдань і практичних вправ з  
    використанням програми "Універсальний тестовий 
    комплекс" 

2004  Електронний  

 посібник  Фінанси без проблем! 

2004  рекомендації Методичні рекомендації та навчальні завдання  

    для заочників "Фінанси підприємств" 

2004 рецензія  Рецензія на робочий зошит з фінансів 

2004 посібник  Навчально-методичний посібник "Фінанси   
    підприємств" 

2005 роб. зошит  Робочий зошит з фінансів для спеціальності 5.050104          
    "Фінанси" 

2005 методдоповідь Методика використання електронного посібника  
    "Фінанси без проблем" 

2005 НМК   НМК навчальної практики з дисципліни   
    "Планування і організація діяльності підприємства" 

2005 НМК   Страхування 

2006 довідник  Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і 
    відповідей для визначення базової професійної                  
    компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. спеціа- 
    льності "Фінанси" ) 

2006 роб. зошит  Робочий зошит для проведення практичних занять з 
    дисципліни  «Страхування» 

2007 методдоповідь Вимоги до формування та використання кейсів під 
    час навчання 

2007  посібник  Навчальний посібник "Фінанси підприємств" 
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Стає майстром педагогічної праці той, хто почув у собі дослідника.          

В. Сухомлинський 

Щоб народити іскру, треба спочатку увібрати в себе море світла… 

 В. Сухомлинський 



 

Авторські та співавторські публікації  

викладача Макарець С.М. (видавництво НМЦ): 
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Назва видання Рік видання 

Методичні рекомендації та навчальні завдання для заочни-

ків "Фінанси підприємств" 2004 

Рецензія на робочий зошит з фінансів 2004 

Навчально-методичний посібник "Фінанси підприємств" 2004 

Робочий зошит з фінансів для спеціальності 5.050104 

"Фінанси" 2005 

Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей 
для визначення базової професійної компетентності випуск-

ників ВНЗ І-ІІ р.а. спеціальності "Фінанси" ) 2006 

Навчальний посібник «Фінанси підприємств» - видавництво 

Мінагрополітики України 2007 

ОСЬ ВОНИ—ДЖЕРЕЛЬЦЯ НАТХНЕННЯ ВИКЛАДАЧА! 



ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА  

Макарець С.М. 

 

Використання методу портфоліо в роботі зі студентами, що мають 

недостатньо високий або низький рівень мотивації до навчання 

Використання кейс-методу (див. відеозапис відкритого заняття) та 

інших інтерактивних технологій навчання 

Диференціація процесу засвоєння та перевірки знань 

Упровадження та удосконалення використання інформаційних сис-

тем у фінансах  

Розробка та використання електронних презентацій 

Розробка та використання тестового контролю знань (див. експо-

нат на виставці НМЦ 2006р.) 

Підготовка кодопосібника з фінансів 

Створення та використання електронного посібника ―Фінанси без 

проблем!‖ (див. експонат на виставці НМЦ 2005р.) 

Участь у роботі Бі-

знес-клубу 

Участь у роботі 

к л у б у 
― Є вр оп ей сь к ий  

вибір‖ 
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ЗВИЧАЙНЕ  ЗАНЯТТЯ 



Анкета викладачаАнкета викладача——як картина невідомого художника:                    як картина невідомого художника:                    

зосереджуватися немає часу, а відірватисязосереджуватися немає часу, а відірватися——немає силинемає сили  
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Сімейний стан та погляд 

на нього 
Одружена, разом з коханим чоловіком-
колегою ростимо двох синів. Сім'я — до-
машня церква. Сім'я — то святе 

Відношення до релігії Якщо в морі є острів, про який ми не 
знаємо, це не значить, що його немає 

Відношення до роботи Віддано-прагматичне 

Відношення до педагогі-

чної праці 
Самовіддане  

Улюблені письменники Вольтер, Лермонтов 

Вчителі-майстри, з яких 

берете приклад 
В.О. Сухомлинський, І.А. Зязюн, Г. Си-
зоненко 

Мета освіти Формувати готовність молодих людей до 
життя 

Зміст освіти Формувати істинне ставлення людини до 
Бога, до людей, до себе, до світу 

Життєве кредо Рух—це життя 

Погляд на минуле Вчорашній день—учитель дня сьогодні-

шнього 

Погляд на сьогодення Вік живи—вік учись 

Погляд на майбутнє Без минулого немає майбутнього 

Визначальні складові 

образу викладача 
Кращі людські якості, серед яких чес-
ність і порядність 

Погляд на смисл життя Реалізуватися як особистість 
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НОВІ ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ НОВІ ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ     ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ     

з точки зору Макарець С.М.з точки зору Макарець С.М.  

  

- Керування процесом якості навчально-виховного 
процесу — безупинне зіставлення власної діяльності з 

кращими 
українськими і 
закордонними 
зразками, 
говорить Світлана 

Миколаївна.  

Метод 
«Портфоліо» 
покликаний 
допомогти 
самостійно 

визначити 
досягнутий рівень, 

намітити подальші кроки у вивченні програмного матеріалу. 
Я використовую «Портфоліо» як додатковий засіб мотивації 
окремих студентів для створення цілісного уявлення про 
освітні потреби й досягнення кожного випускника нашого 
технікуму після вивчення  дисципліни «Фінанси». 

Згідно з технологією «Портфоліо», оцінювання має 
ґрунтуватись на позитивному принципі, що, передусім, 
передбачає врахування рівня досягнень студента, а не 
ступеня його невдач. 

 

Портфоліо навчального проекту включає:Портфоліо навчального проекту включає:  
 

     1) План проекту,  навчальні цілі якого повинні 
враховувати вимоги державних освітніх стандартів та 
державних навчальних програм. 
     2) Приклади  робіт,  підготовлених  студентами. 

- Проектний метод навчання—один з найулюбленіших. Він 

допомагає студентам визначитися  з вимогами щодо       

критеріїв оцінювання   портфоліо фінансиста 



       3) Форми  та  критерії   оцінювання   діяльності   
студентів  по створенню портфоліо фінансиста. 
       4) Дидактичні матеріали для студентів: 
     - роздатковий матеріал, тести , шаблони документів. 

       5) Методичні матеріали  викладача 
 6) Інструкції по організації роботи в Проекті,  правила 
роботи тощо. 
      7) План реалізації проекту 
      8) Список літератури та інших інформаційних джерел 
 

Портфоліо студенти формують протягом усього періоду 

вивчення курсу дисципліни. Самоусуватися викладачу від 
такої цікавої, але важкої наставницької роботи, на мою 
думку, не варто, бо навряд чи отримає бажаний результат і 
студент, і викладач. 

 
З іншого боку, надто опікати теж, вважаю, не потрібно, 

адже кожна молода людина хоче максимум незалежності, 
особливо при виконанні творчого завдання, а ―Портфоліо‖ є 

результатом творчості, результатом певної праці, певних 
зусиль з боку студента. 

 
Взаєморозуміння можна знайти завжди, особливо коли 

до цього прагнеш. Допоможуть у цьому і диференційовані 
завдання, і індивідуальна робота, і просто добре слово. 
Велике діло—добре слово, а ще  більше діло – власний 

приклад та спонукання до його наслідування. 
 
У технології ―Портфоліо‖, на мою думку, реалізується 

―педагогіка добра‖, яка ґрунтується на твердженні, що 
кожен студент—особистість, неординарна, з відмінним від 
інших не лише інтелектуальним, а й почуттєвим 
потенціалом. 

 
Тож в любому випадку основною рушійною силою в 

системі освіти був і завжди буде—Вчитель. 
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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!  

Переглянувши інший експонат 2008 року (папка під назвою 

―Інтерактивний навчально-методичний комплекс з навчальної 

дисципліни "Фінанси", автори Макарець С.М. та Ярмуш О.В.), ви 

зрозумієте, що має містити в собі Портфоліо викладачаПортфоліо викладача, та 

зможете: 

ознайомитися з матеріалами дисципліни, системою 

дидактичних і методичних прийомів викладання, цілим 

комплексом методичного забезпечення 

Ознайомитися з презентаціями окремих тем 

Переглянути матеріали проміжного та підсумкового 

тестування з дисципліни 

Оцінити елементи комп'ютерних технологій 
 

До речі:  Протягом року в портфоліо викладача додаються 

приклади використання методик і методичних прийомів, плани й 
програми своєї роботи й роботи студентів, презентації тощо  

 

А далі пропонуємо Вашій увазі переглянути 

Портфоліо студента, Портфоліо студента, в якому Ви знайдете: 

Загальні вимоги щодо створення Портфоліо 

Критерії оцінювання з орієнтацією на мінімум знань та 
вмінь 

Матеріали  поточного, модульного та підсумкового 

контролю знань 

Самостійні пошукові роботи 

Вирішені ситуації з рецензіями 

Творчі роботи, в т.ч. з використанням комп'ютерних 
технологій 

Самоперевірку 

Резюме-самооцінку студента  

Результати обговорення портфоліо 
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