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Дійсно розумне навчання
змінює і наш розум і нашу

мораль.
М. Монтень

Виховання досягло своєї мети,
коли людина має силу і волю
самого себе просвітити і знає 

спосіб, як це зробити.
А. Дистервега

Цінність мають тільки ті знання
і навички, які були набуті учнем

самостійно в процесі творчої
навчальної праці.

А. Дистервега



Закінчив У 1988 році Чернівецький 
ордена Трудового Червоного Прапора 
державний університет (Національний 
Університет ім..Ю.Федьковича) за 
спеціальністю історія та присвоєна 
кваліфікація – Історик. Викладач 
історії та суспільствознавства.

Корогода Микола 
Петрович  





Працюю в навчальному закладі з 1989 року.
На посаді викладача суспільних дисциплін з 

1990 року.
В 1993 році був призначений на посаду 

завідуючого будівельним відділенням 
технікуму.

З 2003  - 2008 рік  директор Могилів-

Подільського монтажного технікуму.
З  2008 – 2010 рік директор  Могилів-

Подільського монтажно-економічного 
коледжу.



За рішенням атестаційної комісії технікуму було присвоєно такі кваліфікаційні категорії:
- в 1994 р. спеціаліст II категорії
- в 1997 р. спеціаліст І категорії
- в 2002 р. за рішенням обласної атестаційної комісії було присвоєно кваліфікацію 
спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання „ старший викладач „.
- в 2006 р. за рішенням обласної атестаційної комісії було підтверджена кваліфікаційна 
категорія ,, Спеціаліст вищої категорії ” та присвоєно педагогічне звання ,,Викладач-

методист ”.   
В 2008 році був нагороджений нагрудним знаком ,,Відмінник освіти України”. 

Пройшов курси підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № ПК01597997 / 000238 -
2021 від 26 лютого 2021року реєстраційний № 238 
За програмою “ Інноваційні технології навчання у вищій школі”





У між атестаційний період брав участь у 
науково-практичних конференціях  та у 
роботі Методичних об’єднань і семінарах 
викладачів суспільних дисциплін 



В 2015 році був учасником міжнародної науково-практичної конференції. Де
представив свою доповідь про роль змішаної економіки в сучасному світі. Яка в свою
чергу була опублікована в збірнику матеріалів з конференції.



В 2017 році брав участь у міжнародній
науково-практичній конференції яка проходила
у м. Львові. Де було представлено доповідь на
тему: «Сутність економічного зростання та
тенденції розвитку в Україні». Яка також
увійшла в збірник робіт учасників.



В 2017 році приймав участь у регіональній науково-практичній конференції.



В 2018 році було
представлено доповідь на
міжнародній науково-практичній
конференції у м. Львові на тему:

«Функції грошей в сучасних ринкових
умовах ».



В 2018 році взяв участь у конференції «Економічний розвиток держави,
регіонів і підприємств» в місті Одеса. Де представив роботу на тему: «Економічна
сутність та значення прибутку підприємству».



В 2019 році приймав участь у міжнародній науково-практичній конференції
на тему: «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації».

Яка проводилася в м. Одесі. Тема виступу «Особливості конкуренції та її значення в
ринковій економіці.



В 2019 році був учасником 
п’ятої науково-практичної 
конференції «Моя Україна: історія 
та сьогодення. Краєзнавчі 
дослідження». Яка проходила у
м. Вінниця. Тема «Визначний 

український письменник, вчений та 
громадський діяч Леонід Мосендз : 

подільські сторінки життя» у 
співавторстві з  Войтовичем В.В.



В 2020 році брав
участь у міжнародній
науково-практичній
конференції яка проходила
у м. Полтаві. На якій
представив свої
напрацювання на тему:

«Сутність та
характеристика
міжнародної економічної
інтеграції».





В 2020 році приймав участь в
шостій обласній науково-практичній
краєзнавчій конференції «Моя Україна:

Історія та сьогодення». В якій у
співавторстві з Войтовичем В.В.

було представлено роботу на тему:

«Могилів-Ямпільський укріплений
район: історія».











Соціально-гуманітарні дисципліни є засобом духовного, 
соціокультурного впливу на особистість. Мета їх вивчення це 
формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка 
долучилась до загальнолюдських цінностей, досягнень сучасної 
культури, сприйняла ідеалам демократії, активно бере участь 
в перетворенні суспільства з почуттям відповідальності за 
свою долю та долю своєї країни. 

Методичною проблемою над якою працюю є :Формування 
громадськості, активної життєвої позиції студентів в 
сучасних умовах професійної спрямованості навчально-

виховного процесу.



Для досягнення даної мети я основну увагу звертаю на:
- розвиток здібностей студентів на основі використання 
інноваційних технологій навчання;

- вдосконалення методичного забезпечення самостійної роботи ;
- вдосконалення системи модульного контролю;
- доповнення структурно-логічної схеми між предметних зв’язків;
- свідоме використання студентами набутих знань з інших 
предметів (відповідно до структурно логічної схеми) на заняттях з 
суспільних дисциплін.



Своїм завданням вважаю не просто давати певний обсяг знань 
на все подальше життя, а насамперед, передавати досвід дії, 
мислення, пошуку, творчості, оцінки, що дало би змогу студенту у 
майбутньому самостійно знаходити і засвоювати ті знання, які 
будуть вести його по життю.
В своїй роботі використовую такі методи як :
інноваційне навчання; критичне мислення студента; розвивальне 
навчання; проблемне навчання; самостійне навчання студентів; 
розвиток усного та писемного мислення; міжпредметні зв’язки.



Основи Філософських
знань































Економічна Теорія





























Все це сприяє :
- розвитку свідомості студентів;
- відповідальність  за власні дії, усвідомлення студентами 

права на - вибір способу власної поведінки з урахуванням і 
дотриманням правових та гуманістичних засад;

- розвиток творчого мислення, формування власної точки зору 
та критичного ставлення до різного роду подій;

- вихованню громадянської свідомості, утвердження ідеалів 
гуманізму, демократії, добра та справедливості.



Рік Предмет Кількість 
студентів Якісний показник

2016-2017 Основи філософських знань
Економічна теорія

107

86

71%

62,7%

2017-2018 Основи філософських знань
Економічна теорія

104

103

69,8%

56,3%

2018-2019 Основи філософських знань
Економічна теорія

127

117

59%

50%

2019-2020 Основи філософських знань
Економічна теорія

91

110

50%

45,45%

2020-2021 Політична економія
Етика ділового спілкування

15

33

53%

51,5%

Результатом проведеної роботи є рівень навчальних досягнень студентів


