
 

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Прізвище, ім’я 

та по 

батькові 

Найменува-

ння посади, 

місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в 

разі 

наявності – 

науковий 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Стаж 

науково-

педагогічно

ї та /або 

педагогічно

ї роботи 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Інформація про 

наукову, методичну 

діяльність (основні 

навчально-методичні 

розробки, підручники, 

посібники з грифом, 

наукові публікації у 

фахових виданнях, 

участь у 

конференціях і 

семінарах) за 

останні 5 років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Відомості про 

атестацію 

(план./позаплан., рік) 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 
 

Бардюк 

Валентина 

Володимирівна    

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

державний 

сільськогосподар

ський інститут,  

1999 р. 

Спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

економіст – 

бухгалтер, 

Вінницький 

державний 

аграрний 

університет, 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

19 Контроль і 

ревізія (102), 

Податкова 

система (142), 

Казначейська 

справа (89) 

Програма нормативної 

навчальної дисципліни 

«Основи 

бухгалтерського обліку і 

фінансування» для 

підготовки фахівців 

ОКР «молодший 

спеціаліст» напряму 

«Агрономія», 2013 р. 

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса, 

Свідоцтво СПК 712023, 

тема:                 

«Організація 

самостійної роботи 

студентів  вищих 

навчальних закладів у 

сучасних умовах» від 

12.01. 2018 р. 



2005 р. 

Спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

магістр з обліку 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Професійно-

практична підготовка 

студентів обліково-

фінансових 

спеціальностей»,  

2018 р.  

Учасник Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції: «Облік, 

аналіз, контроль та 

оподаткування: стан та 

перспективи розвитку», 

2018 р. 

Берещук 

Григорій 

Васильович 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

інститут,  

1978 р. 

Спеціальність: 

фізичне 

виховання; 

кваліфікація: 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

26 Фізичне 

виховання, 

Фізична культура 

  НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005123-18, від 

28.02.2018 р. 

Білоус 

Валентина 

Іванівна                  

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи   

 

Вінницький 

ДПУ ім. М. 

Коцюбин- 

ського, 2004 р. 

Спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія      

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

21 Іноземна мова, 

Іноземна мова (за 

п.с.) (4), 

Професійна 

етика (54) 

Навчальні програми з 

дисципліни Іноземна 

мова (п.с.) з 

спеціальностей 

«Агоінженерія», 

«Агрономія», 

«Бджільництво», «Облік 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти», 

2015 р., тема: 

«Формування 

професійних 



Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

середньої освіти. 

Українська мова 

і література, 

мова і література 

(англійська); 

кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

і літератури, 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури 

звання 

«викладач-

методист» 

і оподаткування», НМЦ 

«Агроосвіта», 2013, 

2018 рр. 

Учасник I-V 

Регіональних 

конференцій: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців: Досвід, 

проблеми, 

перспективи», 2014-

2018 рр. 

Учасник III 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції: 

“Economics: Current 

Affairs and Development 

prospects”, 2014 р. 

Учасник XI 

Міжнародної науково-

практичної конференції: 

«Сучасні інформаційні 

технології та 

інноваційні методики 

навчання», 2014 р. 

Учасник XVIII, XIX 

Всеукраїнських 

науково-практичних 

конференцій: «Молодь, 

Освіта, Наука, Культура 

і національна 

самосвідомість», 

2015,2016 рр. 

компетентностей 

майбутніх фахівців 

шляхом впровадження 

інноваційно-

комунікативних 

аспектів навчання», 

Свідоцтво СПКПП № 

088429; 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005126-18, від 

28.02.2018 р. 



Учасник XVIII 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції: 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми і 

перспективи розвитку», 

2015 р. 

Учасник I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції: «Роль 

аграрних вищих 

навчальних закладів у 

розвитку малих форм 

господарювання як 

актор соціально-

економічної 

стабільності сільських 

територій», 2016 р. 

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції: «Проблеми 

і перспективи розвитку 

науки в Україні та 

світі», 2017 р. 

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції:  

«Сучасні філологічні 

дослідження: 

комунікативно-

культурний аспект», 

2017 р. 

Учасник XIII 

Міжнародної науково-



практичної конференції: 

«Проблеми і 

перспективи розвитку 

української науки», 

2017 р. 

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

молодих вчених та 

студентів: «Майбутнє 

аграрного сектору 

України: погляд 

молодих вчених», 2018 

р. 

Учасник III 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції: 

«Професійна підготовка 

фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку 

праці», 2018 р. 

Учасник I   Обласної 

науково-практичної 

конференції: «Україна в 

житті т а творчості 

зарубіжних 

письменників»,   

2018 р. 

Учасник I  Регіональної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики», 2018 р. 



(Відповідно публікації 

статей та тез у збірниках 

всіх конференцій) 

 

Білоус В.І. Сучасний 

підхід до вивчення 

іноземної мови. Наукові 

записки. 2013. №2. С.16-

27. 

Білоус В.І. 

Інтерактивність при 

вивченні іноземної 

мови. Освіта, 

технікуми, коледжі. 

2017. №4(44). С.41. 

Білоус В.І.Аналіз 

методів, підходів та 

засобів під час вивчення 

іноземної мови та 

використання їх у 

Чернятинському 

коледжі ВНАУ. 

АгроТерра: освіта, 

наука та бізнес. 2017. 

№2(2). С.35. 

 

Учасник педагогічного 

семінару-практикуму: 

«Творчий потенціал, 

комунікативна культура, 

педагогічна 

імпровізація». - Київ, 

2014 р. 

Учасник психолого-

педагогічного семінару-



практикуму: «Цифрові 

перетворення в освіті: 

особистий upgrade 

викладача». - Київ, 2017 

р. 

Учасник педагогічного 

семінару-тренінгу: 

«Використання Google 

сервісів в  освітньому 

процесі». – Київ, 2018 р. 

 

   Учасник конкурсу: 

«Педагогічні інновації» 

(методичні розробки, 

посібники). - ДУ НМЦ 

«Агроосвіта»: 1 місця в 

номінації «Інноватика в 

організації самостійної 

роботи студентів», 2013 

р., 2015 р., I місця в 

номінації: «Сучасний 

навчальний посібник 

(підручник)», 2014 р., 

2016 р., 2018 р.,                                            

I місце в номінації: 

«Організація досвіду 

роботи викладача, 

кабінету (циклової 

комісії)», 2017 р. 

 

Вознюк Роман 

Романович        

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДПУ  ім. М. 

Коцюбинського, 

2001 р. 

Спеціальність: 

фізичне 

виховання; 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст I 

категорії» 

18 Фізичне 

виховання, 

Фізична культура 

 НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187734, тема: «Роль 

навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» у 

формуванні 



кваліфікація: 

вчитель 

фізичного 

виховання 

професійних 

компетенцій 

майбутнього фахівця 

аграрної освіти», від 

05.02.2016 р. 

Волкотруб 

Аркадій 

Олексійович 

Заступник 

директора з 

виховної роботи  

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницький ДПІ 

1997 р. 

Спеціальність: 

українська мова і 

література; 

кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

і літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

28 Українська мова, 

Зарубіжна 

література, 

Культурологія 

(72) 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Формування 

життєвих 

компетентностей на 

заняттях зарубіжної 

літератури», 2018 р. 

Учасник обласної 

науково-практичної 

педагогічної 

конференції: «Україна в 

житті та творчості 

зарубіжних 

письменників»,  

2018 р.  

Учасник семінару: 

«Сучасні виховні 

проблеми: виклики та 

шляхи їх реалізації». - 

НМЦ «Агроосвіта», 

2018 р. 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти», 

2015 р. Свідоцтво 

СПКПП № 010227; 

НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005138-18, від 

28.02.2018 р. 

Волкотруб 

Надія 

Василівна      

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Укр. СГА, 1991 

р., 

Спеціальність: 

зоотехнія; 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

22 Медоносні 

ресурси (91), 

Ботаніка (76), 

Кормовиробницт

во (35) 

Програма нормативної 

навчальної дисципліни 

(орієнтовна)  

«Медоносні ресурси з 

основами агрономії»  

НУБіП України 

післядипломної освіти,  

Свідоцтво 12 СПВ 

178020, тема:                

«Впровадження 



кваліфікація: 

зооінженер. 

Київ, НАУ, 1998 

р., зооінженер – 

педагог. 

Вінницький 

НАУ, 2017 р. 

Спеціальність: 

«Агрономія», 

кваліфікація: 

агроном - 

інспектор 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

підготовки фахівців 

ОКР «молодший 

спеціаліст» 

спеціальності 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» (за ОПП 

«Бджільництво»)  в 

аграрних вищих 

навчальних закладах, 

2015 р. 

Програма нормативної 

навчальної дисципліни 

(орієнтовна)  «Ботаніка»  

підготовки фахівців 

ОКР «молодший 

спеціаліст» 

спеціальності 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» (за ОПП 

«Бджільництво»)  в 

аграрних вищих 

навчальних закладах, 

2015 р.  

Учасник V  регіональної   

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Використання 

інтерактивних 

інтерактивних 

технологій навчання в 

навчальному процесі 

при викладанні 

дисципліни «Утримання 

бджіл з основами 

селекції» та «Медоносні 

ресурси з основами 

агрономії», від 

06.11.2015 р. 



технологій у 

навчальному процесі», 

2018 р. Учасник 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

НДІ Бджільництва імені 

П.І. Прокоповича: 

«Бджільництво України: 

стан та перспективи 

розвитку», 2018р. 

Волкотруб 

Сергій 

Олександрович   

Завідувач  

навчально-

виробничою 

практикою 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Укр. СГА, 

спеціальність: 

зоотехнія; 

кваліфікація: 

зооінженер. Київ 

НАУ, 1998 р., 

зооінженер – 

педагог 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

29 Утримання бджіл 

з основами 

селекції (117), 

Вирішення 

виробничих 

ситуацій (60) 

Програма практик 

(орієнтована)  зі 

спеціальності 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». - Київ, 

«Агроосвіта», 2016 р. 

Щоденник-звіт 

проходження 

виробничої 

переддипломної 

практики зі 

спеціальності 

«Бджільництво». - Київ, 

«Агроосвіта», 2015 р.   

Учасник IX 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

2017 р. Учасник V  

регіональної науково-

методичної конференції: 

«Сучасні педагогічні 

технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

НУБіП України 

післядипломної освіти,  

Свідоцтво 12 СПВ 

178021, тема: 

«Самостійна робота її 

організація переваги 

дисципліни «Утримання 

бджіл з основами 

селекції», від 06.11.2015 

р. 



технікумах. Стаття на 

тему: «Використання 

інтерактивних 

технологій у 

навчальному процесі», 

2018 р. Учасник 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

НДІ Бджільництва імені 

П.І. Прокоповича: 

«Бджільництво України: 

стан та перспективи 

розвитку», 2018р. 

Волкотруб 

Сергій 

Аркадійович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

навчальний 

аграрний 

університет, 

2017 р.  

Кваліфікація: 

фахівець з 

інженерно-

технічного 

забезпечення 

агропромисло-

вого 

виробництва 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

- Машини і 

обладнання для 

тваринництва 

(50) 

- Навчання в магістратурі 

Вінницького 

національного 

аграрного університету  

Горячий 

Василь 

Андрійович   

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Укр. СГА., 1982 

р. 

Спеціальність: 

зоотехнія; 

кваліфікація: 

зооінженер. Київ 

НАУ, 1998 р., 

викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

28 Технологія 

одержання та 

переробки 

продуктів 

бджільництва 

(48), 

Основи столярної 

справи (51), 

Навчальна програма з 

дисципліни «Технологія 

одержання та переробки 

продукції 

бджільництва», 2014 р.    

Програма практик 

(орієнтовна) підготовки 

фахівців ОКР 

«молодший спеціаліст» 

спеціальності 204 

НУБіП України 

післядипломної освіти,  

Свідоцтво 12 СПВ 

178022, тема: 

«Організація тестового 

контролю знань у 

сучасних технологіях 

навчання з дисципліни 

«Технологія одержання 

та переробки продукції 



«викладач-

методист» 

Основи 

тваринництва 

(84),  

Основи 

тваринництва і 

бджільництва 

(20) 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» (за ОПП 

«Бджільництво») в 

аграрних вищих 

навчальних закладах 

2015р.  

Учасник IX 

Міжнародної науково-

практичної конференції: 

«Сучасні проблеми 

підвищення якості, 

безпеки виробництва та 

переробки 

продукції»,2017р. 

Стаття в збірнику:  

«Аграрна наука та 

харчові технології» на 

тему: «Біорезонансна 

апітерапія – новий 

напрямок цілющого 

використання бджіл», 

2017 р.                  

Учасник Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет – конференції 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

тваринництва та 

харчової галузі». Стаття 

на тему: «Використання 

біологічних препаратів 

для лікування бджіл від 

вароатозу», 2018 р. 

бджільництва», від 

06.11.2015 р. 

Гук Людмила 

Пилипівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький ДПІ, 

1997 р. 

Спеціальність: 

всесвітня історія 

і основи 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

28 Історія України 

(162), Соціологія 

(163),  

Основи 

економічної 

Учасник   регіональної  

науково – методичної  

конференції: «Сучасні 

інформаційні технології 

та інноваційні методики 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187730, тема:                

«Ефективність 



правознавства, 

кваліфікація: 

вчитель історії і 

правознавства 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

теорії (144), 

Основи 

правознавства 

(30) 

навчання у підготовці 

фахівців у ВНЗ І-ІІ р.а.: 

досвід, проблеми, 

перспективи». - 

Вінниця, березень 2014 -

2018 р. (Виступ і 

публікація наукової 

статті у збірнику 

матеріалів конференції).  

Учасник XVIII 

Всеукраїнські науково-

практичній конференції: 

«Вітчизняна наука на 

зламі епохи: проблеми 

та перспективи 

розвитку», 2015 р. 

Учасник обласної НПК 

«Українська революція. 

Погляд через 100 

років», 2017 р.   

Учасник Міжнародної 

конференції: «Сучасні 

інформаційні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці 

фахівців: методологія, 

теорія, досвід, 

проблеми». - Київ-

Вінниця , 23 травня 

2014. (Публікація 

наукової статті у 

збірнику матеріалів 

міжнародної 

конференції.). Учасник 

V  регіональної 

використання сучасних 

освітніх технологій в 

практичній роботі 

викладання суспільних 

дисциплін»,  

05.02.2016 р.; 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ       

178015,    

Тема: «Впровадження 

комп’ютерних 

технологій при 

викладання суспільних 

дисциплін»,  від  06.11. 

2015 р. 



науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Застосування 

комп’ютерних 

технологій на заняттях 

суспільних дисциплін», 

2018 р. Учасник ІІІ 

Всеукраїнської наукової 

конференції: «Україна 

гуманітарних і 

соціально-економічних 

вимірах». Стаття на 

тему: «Використання 

хмарних технологій у 

ВНЗ І-ІІ р.а»», 2018 р. 

Дячок Іван 

Йосипович 

Завідувач 

агрономічно-

обліковим 

відділенням 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницька СГА, 

1990 р.  

Спеціальність: 

бухгалтер 

ський облік с.г.; 

кваліфікація: 

економіст по 

бухгалтерському 

обліку. Київ 

НАУ, 1998 р. 

Викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

32 Економічний 

аналіз (87), Гроші 

і кредит (78), 

Основи аудиту 

(110) 

Участь в конкурсі: 

«Педагогічні інновації». 

- ДУ НМЦ 

«Агроосвіта». Автор 

робочого зошита з 

навчальної практики 

«Економічний аналіз», 

електронних посібників 

з дисциплін 

«Економічний аналіз», 

«Основи аудиту» 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

2015 р. Свідоцтво 12 

СПВ №103778, 

тема:    « Методи і 

засоби сучасного 

вузівського навчання»,  

від  27.03. 2015 р. 



Дячок Людмила 

Петрівна             

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Одеський СГІ, 

1991 р. 

Спеціальність: 

плодоовочівницт

во і виногра- 

дарство; 

кваліфікація: 

вчений агроном.  

Київ НАУ, 

викладач с.г. 

технікумів. 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

20 Насінництво з 

основами 

селекції (40), 

Агрометеорологі

я (40),  

Основи агрономії 

(60), Технологія 

переробки і 

зберігання 

сільськогоспо- 

дарської 

продукції (110) 

 НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187739, 

тема: «Упровадження 

сучасних новітніх 

технологій навчання 

при викладанні 

дисципліни 

«Насінництво з 

основами селекції», від 

05.02. 2016 р. 

 

Жуковська 

Тетяна Сергіївна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Київ, НАУ, 1994 

р. 

Спеціальність: 

зооінженерія; 

кваліфікація: 

зооінженер. 

НАУ, 2004 р., 

зооінженер - 

педагог 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21 Хвороби та 

шкідники бджіл 

(64), 

Мікробіологія 

(31), 

Біологія 

медоносної 

бджоли та 

бджолиної сім’ї 

(70),  

Основи 

стандартизації 

(22), 

Бджолярський 

інвентар та 

пасічні будівлі 

(39) 

Робочий зошит для 

лабораторних і 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

«Біологія медоносної 

бджоли і бджолиної 

сім'ї»,  2015р., 

Програма нормативної 

навчальної дисципліни 

«Біологія медоносної 

бджоли і бджолиної 

сім'ї» для підготовки 

фахівців ОКР 

«молодший спеціаліст» 

напряму 6.090102 

«Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

спеціальності 

5.09010202 

«Бджільництво» в 

аграрних вищих 

навчальних закладах, 

2015 р. 

Стаття в збірнику: 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

178019, тема: «Сучасні 

підходи до викладання 

навчальної дисципліни 

«Хвороби та шкідники 

бджіл»,  

від 06.11.2015 р. 



«Аграрна наука та 

харчові технології» на 

тему: «Проблема  

бджільництва в наш 

час», 2017 р. 

Учасник Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет – конференції: 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

тваринництва та 

харчової галузі». Стаття 

на тему: «Використання 

біологічних препаратів 

для лікування бджіл від 

вароатозу», 2018 р. 

Коломієць 

Світлана 

Іванівна 

Методист 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницький 

ДПУ, 1993 р. 

Спеціальність: 

українська мова і 

література; 

кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

та літератури 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

25 Українська мова, 

Українська 

література, 

Українська мова 

(за п.с.) (48), 

Культурологія 

(30) 

Учасник майстер-класу 

з питань підвищення 

професійної 

майстерності викладачів 

ВНЗ І-ІІ р.а. - НМЦ 

«Агроосвіта», 2014 р. 

Участь в конкурсі 

«Педагогічні інновації. - 

ДУ НМЦ «Агроосвіта»: 

робочий зошит з 

дисципліни «Українська 

мова (за професійним 

спрямуванням)», 

2016 р.  

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

НУБіП  України  ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПК 

897875 ,  2014 р.             

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187728, тема: 

«Впровадження 

інтерактивних 

технологій навчання в 

навчальному процесі 

при викладанні 

дисципліни «Українська 

мова та література», від 

05.02.2016 р. 



на тему: «Навчаємо 

майбутніх агрономів», 

2018 р.  

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Формування 

професійно важливих 

якостей аграрних 

спеціалістів у ході 

вивчення дисципліни 

«Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)», 

2018 р.  

Учасник обласної 

науково-практичної 

педагогічної 

конференції: «Україна в 

житті та творчості 

зарубіжних 

письменників»,  

2018 р.  

Кордонець 

Михайло 

Каленикович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Кіровоградський 

ІМБ, 1979 р., 

спеціальність: 

машинобудуван

ня; кваліфікація: 

інженер – 

механік. Укр.. 

Кваліфікаційн

а категорія     

« спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

43 Основи охорони 

праці (179), 

Безпека 

життєдіяльності 

(139), 

Охорона праці в 

галузі (30) 

Патент на корисну 

модель № 84004 

присадибна 

кукурудзолущилка  

«Жмеринчанка», 2013 р.  

Патент на корисну 

модель № 96910 

присадибна 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187729, тема: 

«Характеристика 

основних видів 

контролю успішності 



СГА, 1981 р. 

викладач с.г. 

технікумів 

«викладач-

методист» 

універсальна дробарка 

«Жмеринчанка»,  

2015 р.   

Патент на корисну 

модель № 122614 

подрібнювач соковитих 

кормів 

«Чернятинський», 2018 

р.  

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Провадження 

в навчальний процес 

інтерактивних методів 

навчання при 

викладанні дисципліни 

«Основи охорони 

праці».,  

2018 р. 

студентів з дисципліни 

«Основи охорони праці» 

з розробкою тестового 

контролю знань»,  

від 05.02. 2016 р. 

Кордонський  

Василь 

Анатолійович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький СГІ, 

1993 р. 

Спеціальність: 

механізація; 

кваліфікація: 

інженер – 

механік. Київ 

НАУ,2007 р. 

викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст І 

категорії» 

24 Експлуатація 

машин і 

обладнання (114) 

Всеукраїнський 

науково-технічний 

журнал «Техніка, 

енергетика, транспорт 

АПК» , стаття:             

«Піднімальний пристрій 

до адаптера для 

мотоблоку «Мотор січ» 

, 2016 р.   

Всеукраїнський 

науково-технічний 

журнал «Техніка, 

енергетика, транспорт 

АПК» , стаття:  

«Машина для посадки 

технічної верби», 

2017 р. 

НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти,  

Свідоцтво 12 СПВ 

178018, тема: 

«Міжпредметні зв’язки 

спеціальних дисциплін», 

від 06.11.2015 р. 

 



Кострич 

Світлана 

Федорівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю. Федьковича, 

1999 р. 

Спеціальність: 

математика, 

кваліфікація: 

викладач 

математики 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст І  

категорії» 

26 Математика, 

Вища математика 

(98) 

Участь в конкурсі 

«Педагогічні інновації» 

ДУ НМЦ «Агроосвіта»: 

збірник 

мультимедійного 

супроводу занять з 

математики, 2015., 

Методичні вказівки для 

самостійного 

опрацювання з 

дисципліни «Вища 

математика», 2017 р. 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187733, тема: 

«Організація 

самостійної роботи 

студентів з дисциплін 

«Вища математика» та 

«Математика» від 

05.02.2016 р 

Котеля 

Валентина 

Олександрівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДПУ ім. М. 

Коцюбинського, 

2005  р. 

Спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

середньої освіти. 

Мова і 

література 

(англійська) 

кваліфікація: 

вчитель 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання  

«викладач-

методист» 

22 Іноземна мова, 

Іноземна мова (за 

п.с.) (14) 

 Участь в конкурсі: 

«Педагогічні інновації». 

- ДУ НМЦ 

«Агроосвіта»: 2 місце в 

номінації «Інноватика в 

організації самостійної 

роботи студентів» 

Іноземна мова – 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів  I – 

II  рівнів акредитації 

всіх спеціальностей, 

2013 р. I місце в 

номінації: «Сучасний 

навчальний посібник» 

за методичну розробку 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)»  – 

навчальний посібник 

для студентів аграрних 

ВНЗ I–II  р.а. зі 

спеціальності 

5.09010103 

«Виробництво і 

Вінницький ОІПОПП 

2015 р. Свідоцтво 

СПКПП № 006898; 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005185-18, від 

28.02.2018 р. 



переробка продукції 

рослинництва»,  

  2015 р.,                                  

I місце в номінації 

«Сучасний навчальний 

посібник» за методичну 

розробку «Іноземна 

мова (за професійним 

спрямуванням)»  – 

навчальний посібник 

для студентів аграрних 

ВНЗ  I–II  р.а. зі 

спеціальності 

5.03050901 

«Бухгалтерський облік»,  

2016 р.,        III місце в 

номінації «Інноватика в 

організації     

практичного навчання» 

за методичну розробку 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)»  –  

робочий зошит для 

практичних занять для 

студентів аграрних 

вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації 

спеціальності 

№5.09010202  

«Бджільництво»,  

   2017 р. Учасник  

обласної науково-

практичної конференції: 

«Від науки до 

практики» серед 

коледжів ВНАУ.   

  Учасник V  регіональної 

науково-методичної 



конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах, 2018 р. 

Учасник ІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет – 

конференції: 

«Професійна підготовка 

фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку 

праці», 2018 р. Учасник 

семінару: «Шляхи 

удосконалення 

компетентністно з 

орієнтованої системи 

роботи куратора», 2018 

р.  

Крешун 

Анатолій 

Іванович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Кишинівський 

СГІ, 1978 р., 

Спеціальність: 

механізація; 

кваліфікація: 

інженер – 

механік. Укр. 

СГА, 1988 р. 

викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

30 Загальна 

електротехніка з 

основами 

автоматики (104), 

Електрооблад- 

нання та засоби 

автоматизації 

(72),  

Основи 

електрифікації і 

автоматизації 

(40),  

Технічний сервіс 

в АПК (84) 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Використання 

програми Electronics 

Workbench для 

проведення 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Загальна 

електротехніка з 

основами автоматики» в 

якості віртуальної 

лабораторії», 2018 р. 

Учасник науково-

практичної конференції: 

«Молодіжний науковий 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187731, тема: 

«Методичне 

обґрунтування 

організації 

лабораторних занять з 

дисципліни «Загальна 

електротехніка», від 

05.02.2016 р. 



форум». Стаття на тему: 

«Від технічного 

завдання до одержання 

патенту»., 2018 р. 

Крук Інна 

Миколаївна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДАУ, 2005 р., 

Спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

спеціаліст обліку 

і аудиту 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

9 Інформатика, 

Комп’ютер і 

комп’ютерні 

технології (52) 

Програма з  навчальної  

дисципліни 

«Інформатика і 

комп’ютерна техніка», 

для студентів 

спеціальності 5.090102 

«Бджільництво»,  

2013 р.  

Конкурс: «Педагогічні 

інновації». -  ДУ НМЦ 

«Агроосвіта»: 
«Інформатика» 

електронний посібник; 

навчальний посібник 

«Інформатика»;  

навчальний посібник 

«Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології», 2013 р. 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти», 

Свідоцтво СПКПП № 

008484, від 23.9.2015 р. 

Кучерявий 

Віталій 

Петрович 

Директор 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницький 

державний 

сільськогосподар

ський інститут, 

спеціальність: 

зооінженерія; 

кваліфікація: 

зооінженер. 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій ім. 

Е.З. Гжицького,  

науковий 

Науковий 

ступінь –

доктор с.г. 

наук. 

Вчене звання 

– професор  

20  В.Кучерявий, 

С.Салимджанов, 

Дж.Марупов, М.Изатов, 

М.Сафаров. Влияние 

погодных изменений на 

продуктивность в 

животноводстве. 

Аграрна наука та 

харчові технології. 

Вінниця, 2016. Вип. 

1(91).  С. 202 - 205. 

В.Кучерявий, 

  Y.I. Vanzhula,  

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005958-18, від 

05.03.2018 р. 



ступінь доктора 

с.г. наук 

O.B. Shtenska. Effect of 

feeding a new prebiotic 

preparation on the 

performance of young 

rabbits. Аграрна наука 

та харчові технології. 

Вінниця, 2016. Вип. 

3(94). С. 65 -  71. 

В.Кучерявий, 

  О.Б. Штенська, 

Ю.І. Ванжула. 

Морфологічні та 

біохімічні показники 

крові відгодівельного 

молодняку кролів. 

Науковий вісник 

ЛНУВМБТ ім. 

С.З.Гжицького. Серія 

“Сільськогосподарсь 

кі науки”. Львів, 2016. 

№ 2 (67).  С. 124 - 128. 

Кучерявий В. 

Эффективность 

использования 

пробиотиков в 

кормлении 

разновозрастного 

молодняка свиней. 

Сельскохозяйствен 

ный журнал Agroalem.  

Алма-Ата, 2017.  

№1(90).  С. 60 – 63. 

В.Кучерявий, 

В.М.Бойчук. 

Перетравність та баланс 



азоту молодняку свиней 

при згодовуванні 

бактеріального 

препарату. ახალი 

აგრარული 

საქართველო. Тбілісі, 

2017.  № 7(75).  С. 8 – 

11. 

В.Кучерявий, 

А.А.Гиоргадзе,  

М.В.Бервенашвили. 

Интродукция в помощь 

сохранении пернатой 

дичи и популяризации 

ее мяса. Аграрна наука 

та харчові технології. 

Вінниця, 2017. Вип. 

2(96). С. 142 - 146. 

В.М.Бойчук, 

В.П.Кучерявий. 

Показники 

відгодівельного 

молодняку свиней при 

згодовуванні 

пробіотичного 

препарату. Аграрна 

наука та харчові 

технології. Вінниця, 

2017.  Вип. 4(98).  

С. 34 - 40. 

Кучерявий В. Влияние 

румифоса на 

количественный состав 

молочнокислых 

бактерий толстого 



отдела кишечника 

лабораторных 

животных. Современные 

технологии 

производства 

экологически чистых 

продуктов для 

устойчивого развития 

сельского хозяйства: зб. 

тез доп. міжнар. наук.-

практ. конф., Академия 

сельскохозяйствен 

ных наук Грузии, 2016 

р. Тбилиси. 2016. С. 397 

– 399. 

Кучерявий В., Штенська 

О. Исследования 

качества мышечной 

ткани молодняка 

кроликов при 

скармливании 

пребиотика. 

Современные 

технологии 

производства 

экологически чистых 

продуктов для 

устойчивого развития 

сельского хозяйства: зб. 

тез доп. міжнар. наук.-

практ. конф., Академия 

сельскохозяйствен 

ных наук Грузии, 2016 

р. Тбилиси. 2016. С. 501 

– 503. 



Кучерявий В., 

Постернак Л., Кучерява 

М. Использование 

пробиотика – залог 

получения экологически 

чистой продукции. 

Современные 

технологии 

производства 

экологически чистых 

продуктов для 

устойчивого развития 

сельского хозяйства: зб. 

тез доп. міжнар. наук.-

практ. конф., Академия 

сельскохозяйствен 

ных наук Грузии, 2016 

р. Тбилиси. 2016. С.17. 

Кучерявий В., 

Скоромная О. 

Особенности 

технологии 

выращивания товарной 

рыбы в хозяйствах 

Украины: матеріали 

міжнар. наук. - практ. 

конф.,  Азербаржан,   

2016 р. Баку, 2016 р. 

С. 133. 



Лабановський  

Віктор 

Андрійович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Одеський 

державний 

університет ім. 

І.І. Мечнікова, 

1992 р. 

Спеціальність: 

фізична та 

колоїдна хімія; 

кваліфікація: 

викладач хімії 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої  

категорії» 

28 Хімія IV Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція: «Моє 

бачення шляхів 

удосконалення вивчення 

навчальної дисципліни, 

яку я викладаю», 2018 р. 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса, 

свідоцтво СПК 712036, 

тема: «Використання 

активних форм і методів 

навчання при 

викладанні хімії», від 

12.01. 2018 р. 

Малюта Віталій 

Феодосійович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Укр.   СГА,  

1973 р. 

Спеціальність: 

агрономії і 

ґрунтознавство; 

кваліфікація: 

вчений агроном 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

40 Агрохімія (10) Учасник XXXV 

Міжнародної НПК 

«Тенденції та 

перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації», 2018 р. 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

178050, тема: 

«Методика 

використання лекційно-

семінарської системи», 

від  06.11. 2015 р. 

Малюта Ганна 

Акимівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький ДПІ, 

1980р. 

Спеціальність: 

історія, 

кваліфікація: 

вчитель історії і 

суспільствознавс

тва 

 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

39 Історія України, 

Всесвітня історія  

Учасник XVIII 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції: 

«Молодь, освіта, наука, 

культура і національна 

самосвідомість в умовах 

європейської 

інтеграції», НПУ  ім. 

Драгоманова,  2015 р. 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187732, тема: «Сучасні 

технології навчання у 

викладанні історії», від  

05.02. 2016 р. 

Матеуш Ірина 

Миколаївна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДАУ, 

Спеціальність: 

облік і аудит, 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

15 ІСТО (10), 

Політекономія 

(48), Організація 

обліку на 

Участь IV 

Всеукраїнській НПК на 

тему: «Стан та 

перспективи розвитку 

інформаційних 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса, 

Свідоцтво12 СПВ 



2005. 

Магістратура 

Вінницького 

ДАУ, 

Спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

магістр з обліку, 

2007 р. 

вищої 

категорії» 

підприємствах 

малого бізнесу 

(46) 

технологій в економіці 

та бізнесі», 2013 р. 

Участь у ІІ 

Всеукраїнській НПК: 

«Проблеми 

економічного, 

облікового, 

контрольного і 

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством», 

Вінницький НАУ, 2016 

р.  

ІІІ Всеукраїнська 

наукова конференція на 

тему: «Україна 

гуманітарних і 

соціально - економічних 

вимірах, стаття на тему: 

«Інформаційні 

технології як основа і 

засіб реалізації 

інформаційних процесів 

в сучасній освіті», 2017 

р. Учасник науково-

методичної конференції 

при Вінницькому 

кооперативному 

інституті, 2018 р. 

Обласна НПК: «Від 

науки до практики», 

2018 р. 

145382, тема: 

«Використання 

інноваційних технологій 

в освітньому процесі», 

від 17.11. 2017 р.; 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005200-18 від 

28.02.2018 р. 

Матищук 

Світлана 

Вікторівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький ДПІ     

ім. 

Островського,   

1988 р. 

Спеціальність: 

математика, 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

30 Математика, 

Вища математика 

(89) 

Учасник IV регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання», 2017 р.  

Академія неперервної 

освіти педагогічних 

працівників. Свідоцтво 

СПК ПП №010924, 2015 

р.                 НУБіП 

України ННУ 

післядипломної освіти, 



фізика, 

кваліфікація: 

учитель 

математики та 

фізики 

Учасник ІІІ 

Всеукраїнської наукової 

конференції: «Україна 

гуманітарних і 

соціально -економічних 

вимірах». Стаття на 

тему: «Роль математики   

у професійній 

підготовці студентів 

коледжів», 2018 р. 

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Практичне 

застосування 

математики у 

професійній підготовці 

майбутніх фахівців у 

коледжі», 2018 р. 

Свідоцтво СС 

00493706/005201-18 від 

28.02.2018  р. 

Мельник Андрій 

Леонідович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Подільська 

ДАТА,  

2000 р., 

Спеціальність: 

механізація; 

кваліфікація: 

інженер – 

механік 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

17 Ремонт машин і 

обладнання (112), 

Матеріалознав- 

ство і ТКМ (108) 

Методичні рекомендації 

щодо виконання 

дипломного 

проектування   з 

дисципліни «Ремонт 

машин», 2015 р. 

НУБіП України 

післядипломної освіти,  

Свідоцтво 12 СПВ 

187706, тема: «Ділові 

ігри, їх класифікація та 

ознаки дисциплін: 

«Основи теплотехніки і 

гідравліки» та 

«Паливно-мастильні 

матеріали», від 

05.02.2016 р. 



Нечипуренко  

Лілія 

Олександрівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький СГІ, 

1992 р. 

Спеціальність: 

агрономії; 

кваліфікація: 

вчений агроном.  

Київ НАУ, 2004 

р. 

, викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія  

«спеціаліст  

вищої  

категорії» 

19 Технологія 

виробництва 

овочів (172), 

Захист рослин 

(130), Квітництво 

(126) 

Автор  програми з 

дисципліни 

«Плодоовочівництво»  

для підготовки фахівців 

ОКР «молодший 

спеціаліст» напряму 

6.090101 «Агрономія», 

«Агроосвіта», 2015 р. 

Участь в  Міжнародних 

та Всеукраїнських 

науково-практичних 

конференціях, 2014 - 

2017 н.р.   

Участь у XXXVIII 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції: 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку». 

Стаття на тему: 

«Професійна освіта для 

потреб особистості, 

економіки, суспільства в 

умовах глобалізації», 

2017 р. Учасник 

Міжнародної науково-

практичної конференції: 

«Ефективність 

використання 

екологічного аграрного 

виробництва», 2017 р. 

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Особистісно – 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005214-18, від 

28.02.2018 р. 



орієнтований підхід як 

важлива умова 

ефективності навчання в 

коледжі», 2018 р. 

Никонюк Ганна 

Іванівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Львівський 

ордена Леніна 

політехнічний 

інститут,  

1977 р. 

Спеціальність: 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка; 

кваліфікація: 

інженер – 

електрик 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

24 Фізика Авторська розробка: 

«Атомна енергія. Її 

природа використання» 

розміщена на 

електронному ресурсі у 

категорії педагогічний 

банк, 2014 р.  

Обласна НПК: «Від 

науки до практики», 

2018 р. 

Вінницький ОІПОПП 

Свідоцтво СПКПП № 

006673,   2015р. 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса,  

Свідоцтво СПК 712040, 

тема: «Організація 

самостійної роботи 

студентів вищих 

навчальних закладів у 

сучасних умовах», від 

12.01. 2018 р. 

Новотна Надія 

Миколаївна     

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Тернопільський 

ІНГ, 1991р. 

Спеціальність:  

бухоблік, 

контроль і 

аналіз; 

кваліфікація: 

економіст. 

Київ НАУ, 2002 

р. викладач с.г. 

технікумів 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

23 Бухгалтерський 

облік (50), 

Фінансовий облік 

(146), Основи 

бухгалтерсь- 

кого обліку і 

фінансування 

(71) 

Участь у ІІ 

Всеукраїнській НПК: 

«Проблеми 

економічного, 

облікового, 

контрольного і 

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством», 

Вінницький НАУ, 2016 

р. 

Участь у XXXVIII 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції: 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» . 

Стаття на тему: 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187741, тема: 

«Впровадження 

інтерактивних 

технологій навчання в 

навчальному процесі 

при викладанні 

дисципліни 

«Бухгалтерський 

облік»»,  

від 05.02.2016 р. 



«Професійна освіта для 

потреб особистості, 

економіки, суспільства в 

умовах глобалізації», 

2017 р. Учасник V  

регіональної науково-

методичної конференції: 

«Сучасні педагогічні 

технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Особистісно – 

орієнтований підхід як 

важлива умова 

ефективності навчання в 

коледжі», 2018 р.  

Учасник ІІІ 

Всеукраїнської наукової 

конференції: «Україна 

гуманітарних і 

соціально-економічних 

вимірах». Стаття на 

тему: «Особистісно 

орієнтоване навчання -  

запорука успішного 

розвитку студента»», 

2018 р. 

Підгаєць 

Людмила 

Василівна     

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДАУ, 2005 р., 

Спеціальність: 

обліково – 

фінансова. 

Магістратура 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

18 Економіка 

підприємства 

(53),  

Економіка та 

організація 

аграрного 

Участь у  ІІ 

Всеукраїнській НПК: 

«Проблеми 

економічного, 

облікового, 

контрольного і 

аналітичного 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

2015 р. Свідоцтво 12 

СПВ №178017, тема:  

«Характеристика 

основних видів 



Вінницького 

ДАУ, 

спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

магістр з обліку, 

2007 р. 

виробництва 

(150), Економіка 

сільського 

господарства 

(113), Економіка 

сільськогосподар

ського 

виробництва (30) 

забезпечення 

управління 

підприємством», 

Вінницький НАУ, 2016 

р. 

 Автор програми 

«Економіка 

сільськогосподарського 

виробництва» для 

спеціальності 204 

«Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва»,2017 р.  

Обласна НПК: «Від 

науки до практики», 

2018 р.  

контрольної успішності 

студентів з дисципліни 

«Економіка 

підприємства»», від 

06.11.2015 р. Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса, 

Свідоцтво 12 СПВ 

145383,  

тема: «Організація 

самостійної роботи 

студентів вищих 

навчальних закладів у 

сучасних умовах», від 

17.11. 2017 р. 

Присяжнюк 

Олена 

Володимирівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Укр. СГА, 1992 

р. Спеціальність: 

агрономія; 

кваліфікація: 

вчений агроном. 

Магістратура 

Вінницького 

ДАУ, 

Спеціальність: 

«Агрономія»; 

кваліфікація:  

магістр з 

науковим та 

викладацьким 

спрямуванням, 

2005 р. 

Кваліфікаційн

а  категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

18 Технологія галузі 

(50), Агрохімія 

(60), Екологія 

(55), Основи 

дослідної справи 

(30), 

Кормовиробниц-

тво (15) 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Навчаємо 

майбутніх агрономів», 

2018 р.  

Учасник IV 

Всеукраїнської науково-

методичної конференції: 

«Моє бачення шляхів 

удосконалення вивчення 

навчальної дисципліни, 

яку я викладаю», 2018 р.  

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

№178016, тема: 

«Упровадження в 

навчальний процес 

активних  методів 

навчання», від 06.11. 

2015 р. 

Стефанішен 

Михайло 

Васильович 

Завідувач 

інженерно-

технологічним 

Кам. – 

Подільський 

СГІ, 1985 р. 

Кваліфіка-

ційна 

категорія 

32 Основи нарисної 

геометрії та 

інженерна 

Автор навчальної 

програми з дисципліни 

«ВСТВ», 2017 р.  

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 



відділенням 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Спеціальність: 

механізація; 

кваліфікація: 

інженер – 

механік.  

Укр. СГА, 1992 

р., викладач с.г. 

технікумів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

графіка (45), 

Взаємозамін-

ність, 

стандартизація і 

технічні 

вимірювання 

(65),  

Технології (вступ 

до спеціальності) 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Використання 

програми Electronics 

Workbench для 

проведення 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Загальна 

електротехніка з 

основами автоматики» в 

якості віртуальної 

лабораторії», 2018р. 

Учасник науково-

практичної конференції: 

«Молодіжний науковий 

форум». Стаття на тему: 

«Від технічного 

завдання до одержання 

патенту»., 2018 р. 

Патент на корисну 

модель «комбінована 

борона Чернятинська»,  

2017 р.  

187736, тема:                

«Упровадження 

сучасних технологій 

навчання при 

викладанні дисципліни       

«Основи нарисної 

геометрії та інженерна 

графіка» від 05.02. 2016 

р. 

Трач Світлана 

Василівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Уманський СГІ, 

1996 р. 

Спеціальність: 

бухгалтерсь- 

кий облік; 

кваліфікація: 

економіст по 

бухобліку.  Київ 

НАУ, 2002 р., 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст I 

категорії» 

20 Основи 

менеджменту 

(73), Основи 

маркетингу 24), 

Основи 

підприємницької 

діяльності (63), 

Основи 

підприємництва і 

 НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

2016 р. Свідоцтво 12 

СПВ №187707, тема: 

«Самостійна робота, її 

організація та переваги 

дисципліни «Основи 

менеджменту», від 

05.02.2016 р.; 



викладач с.г. 

технікумів 

маркетингу (40), 

Основи 

філософських 

знань (166) 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005259-18  від 

28.02.2018 р. 

Шоп’як Богдан 

Ярославович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Львівський 

сільськогосподар

ський інститут,  

1977 р. 

Спеціальність: 

механізація с.г. 

господарства; 

кваліфікація: 

Інженер-механік 

с.г. 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

 Технічна 

механіка (235), 

Основи технічної 

творчості (64), 

Трактори і 

автомобілі (10) 

Патент на корисну 

модель «комбінована 

борона Чернятинська»,  

2017 р., 

Патент на корисну 

модель № 122614 

подрібнювач соковитих 

кормів 

«Чернятинський», 2018 

р.  

Учасник науково-

практичної конференції: 

«Молодіжний науковий 

форум». Стаття на тему: 

«Від технічного 

завдання до одержання 

патенту»., 2018 р. 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво СС 

00493706/005277-18 

Шпіганєвич 

Анатолій 

Петрович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький ДПІ 

ім. 

Островського199

2 р. 

Спеціальність: 

допризивна і 

фізична 

підготовка;  

кваліфікація: 

викладач 

початкового 

військового 

навчання і 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

26 Захист вітчизни, 

Фізичне 

виховання, 

Фізична культура 

Учасник ІІІ 

Всеукраїнської наукової 

конференції: «Україна 

гуманітарних і 

соціально-економічних 

вимірах». Стаття на 

тему: «Фізичне 

виховання студентів – 

запорука здоров’я 

нації», 2018 р. 

Вінницький ОІПОПП, 

2015 р. Свідоцтво 

СПКПП № 005080; 

НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво  СС 

00493706/005278-18, 

28.02.2018 р. 



фізичного 

виховання 

Шульган Вадим 

Вікторович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Подільська 

ДАТА, 

спеціальність: 

механізація; 

кваліфікація: 

інженер – 

механік 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст I 

категорії» 

17 Правила 

дорожнього руху 

(170), Основи 

керування 

автомобілем та 

безпека 

дорожнього руху 

(142), Будова і 

експлуатація 

автомобіля (28),  

Технічний сервіс 

в АПК (16)  

Робочий зошит з 

дисципліни «Правила 

дорожнього руху», 2017 

р. 

НУБіП України 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

187743, тема: «Сучасні 

підходи до викладання 

дисципліни «Правила 

дорожнього руху», від 

05.02.2016 р. 

Шульган Марія 

Ярославівна 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

ДАУ, 2005 р. 

Спеціальність: 

обліково – 

фінансовий. 

Магістратура 

Вінницького 

ДАУ, 

спеціальність: 

облік і аудит; 

кваліфікація: 

магістр з обліку,   

2007 р. 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст I 

категорії» 

13 Інформатика, 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка (36), 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

обліку (48) 

ІІ Всеукраїнська НПК: 

«Проблеми 

економічного, 

облікового, 

контрольного і 

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством,  

2016 р.  

Учасник Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції: «Облік, 

аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і 

перспективи розвитку», 

2018 р. Учасник V  

регіональної науково-

методичної конференції: 

«Сучасні педагогічні 

технології та 

Вінницький ОІПОПП , 

2015р. Свідоцтво 

СПКПП № 008007. 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса, 

Свідоцтво  СПК 712053, 

тема: «Інноваційні 

технології навчання як 

важливий засіб 

оптимізації освітнього 

процесу вищого 

навчального закладу»  

від 12.01.2018 р. 



інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Професійно-

практична підготовка 

студентів обліково-

фінансових 

спеціальностей»,  

2018 р.  

Учасник Всеукраїнської 

НПК «Роль освіти, 

науки та виробництва у 

формуванні 

професіоналізму 

фахівця», 2018 р. 

Ящук Іван 

Іванович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

Вінницький 

філіал, Укр. 

СГА, 1991 р. 

Спеціальність: 

агрономії; 

кваліфікація: 

вчений агроном. 

Магістратура 

при 

Вінницькому 

ДАУ, 

спеціальність: 

«Агрономія»; 

кваліфікація:  

магістр з 

науковим та 

викладацьким 

спрямуван 

ням, 2005 р. 

Кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

20 Технологія 

виробництва 

плодів і ягід 

(180),  

Основи геодезії і 

землевпорядкува

ння (40), 

Сільськогоспо- 

дарська 

меліорація (50) 

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції: 

«Ефективність 

використання 

екологічного аграрного 

виробництва», 2017 р. 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції: «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Вирощування 

екологічно чистої 

продукції в 

садівництві», 2018 р. 

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

2016 р.  Свідоцтво 12 

СПВ 187737, тема:       

«Інноваційне 

спрямування 

вирощування 

продовольчих ресурсів», 

від 05.02.2016 р.  



педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Професійна 

підготовка майбутніх 

фахівців у коледжах і 

технікумах», 2018 р. 

Ящук Ольга 

Миколаївна 

Методист 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Вінницький 

філіал Укр. СГА, 

1993 р. 

Спеціальність: 

агрономії; 

кваліфікація: 

вчений агроном. 

НУБіП ,  

1999 р, 

кваліфікація: 

агроном – 

педагог 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія     

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Землеробство 

(75), 

Ґрунтознавство 

(40), Технологія 

вирощування 

продукції 

рослинництва 

(120) 

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції: 

«Ефективність 

використання 

екологічного аграрного 

виробництва», 2017 р. 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції «Від науки 

до практики» серед 

коледжів ВНАУ, стаття 

на тему: «Вирощування 

екологічно чистої 

продукції в 

садівництві», 2018 р. 

Учасник V  регіональної 

науково-методичної 

конференції: «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

навчання в підготовці 

фахівців у коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Професійна 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти. 

Свідоцтво 12 СПВ 

187742, тема: «Навчання 

впродовж всього 

життя», від 05.02.2016 р. 



 

 

 

 

підготовка майбутніх 

фахівців у коледжах і 

технікумах», 2018 р. 

Пиндик 

Михайло 

Вікторович 

Головний 

бухгалтер 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Буковинський 

державний 

фінансово-

економічний 

університет, 

2012 р. 

Спеціальність: 

фінанси і кредит; 

кваліфікація: 

магістр з 

фінансів 

Кваліфіка 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

1 Фінанси 

підприємства 

(40),  

Фінанси (40), 

Облік і ЗБО (72) 

Калетнік Г.М., Пиндик 

М.В. Поняття 

альтернативних джерел 

енергії та їх місце в 

реалізації політики 

енергоефективності 

України. Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання 

науки і практики. 2016. 

№8. С. 7-18. 

Калетнік Г.М., Пиндик 

М.В. Перспективи 

економічного 

стимулювання 

вирощування 

енергетичних культур в 

Україні: матеріали І 

Всеукраїнської  науково 

– практичної  

конференції. Полтава, 

28 трав. 2018. Полтава:  

ПДАА, 2018.  С. 72 – 75. 

Аспірантура 

Вінницького НАУ 

Чернега Віталій 

Степанович 

Юрист 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

викладач 

Київський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ, 2009 р. 

Спеціальність: 

правознавство; 

кваліфікація: 

юрист 

 

Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

2,5 Правознавство 

(20) 
 НУБіП України ННУ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво  СС 

00493706/005267-18, 

28.02.2018 р. 



Бедрак 

Олександр 

Васильович 

Викладач 

Чернятинського 

коледжу ВНАУ, 

лаборант 

- Кваліфіка- 

ційна 

категорія 

«спеціаліст» 

- Трактори і 

автомобілі (84) 
- Навчання  у 

Вінницькому  

національному  

аграрному університеті 

 


