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Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» – Казьмір В.А. 

1.  Останіна 

Юлія 

Володимирі

вна 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

М. 

Коцюбинського, 

2003р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти, 

математика і 

фізика» 

Вчитель 

математики, 

фізики та 

астрономії 

17 17 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти  

Свідоцтво 

№СС00493706/005218-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво №СС 

00493706/008590-19, 

від 13.03.2019р., 

150год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво К3-

66003, від 

23.01.2019р.,10год 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво В180-

66003 від 08.11.2019р., 

2год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво К21-

66003 від  16.11.2019р., 

10год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво В260-

66003 від 08.01.2019р., 

2год.  

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво В200-

66003 від 10.01.2019р., 

2год. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії»,  

23.03.2014р. 

(декретна 

відпустка) 

 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєння 

кваліфікацій

ної категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

Підготовка студентів до участі у 

конкурсах, олімпіадах: 2018 р. 

Міжнародний конкурс «Кенгуру» 

1 добрий результат 
Свідоцтва про підготовку учнів до 

Всеукраїнських інтернет – 

олімпіад «На урок» з математики 

(3 свідоцтва), фізики (1 свідоцтво) 

2019р., 2020 р. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 

КЗВО «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського» - 

презентація власного досвіду на 

тему: «Про особливості 

застосування ігрових та 

імітаційних технологій у процесі 

вивчення математики», 2020р. 

- в мережі Internet поширення 

досвіду: 

Освітній портал “На Урок”, 

Сертифікат від 02.04.2018 р. (1 

сертифікат) 

Сертифікат від 15.05.2018 р. (2 

сертифікати) 

Взяла участь у 5 науково-

практичних конференціях:  

2 - Міжнародних,  

3-Всеукраїнських.  

Опубліковано 6 статей, тез 

доповідей у збірках матеріалів 



      Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво К24-

66003 від 18.01.2019р., 

10год. 

Освітній проєкт 

«Всеосвіта» Сертифікат 

AN703872 від 

28.01.2020р., 2год. 

Освітній проєкт 

«Всеосвіта» Сертифікат 

WL742816 від 

13.02.2020р., 2год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво К36-

66003 від 19.09.2020р., 

10год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво В346-

66003 від 29.09.2020р., 

2год. 

КЗВО «Барський 

гуманітарно-

педагогічний коледж 

імені Михайла 

Грушевського»   

Сертифікат  від 11 

листопада 2020р., 

реєстраційний № 206-

К. 10год. 

Протокол педради  

№15 від 04.12.2020р.  

 

   науково-практичних 

конференцій, періодичних 

виданнях. 

Нагороджена: 

- Подяка Освітнього проєкту «На 

урок» за поповнення бібліотеки 

авторськими розробками, 2018 р., 

2020 р.; 

- Подяка Освітнього проекту «На 

урок» за підготовку учнів до 

Всеукраїнського конкурсу 

«Фінансова грамотність» та 

формування однієї з важливих 

компетентностей сучасної людини, 

2018 р.; 

- Грамота Вінницького 

національного  аграрного 

університету за сумлінну 

багаторічну працю, високий 

особистий внесок та 

професіоналізм, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, 

плідну науково – педагогічну 

діяльність, 2018 р.; 

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за 

керівництво дослідницько – 

пошуковою діяльністю студентів, 

участь у науково – практичній 

конференції,  2018 р. 



2. Бартко 

Жанна 

Володимир

івна 

 

Чернівецький 

державний 

університет  

ім.Ю.Федько-

вича, 1993р. 

 
Спеціальність: 

біолог, 

викладач 

біології і хімії 

18 

 

 

13 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво 

№СС00493706/005120-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Іллінецький державний 

аграрний коледж  

Сертифікат  № 19-01 

від 06.11.2019р.  Наказ 

№ 125 від 01.11.2019р., 

6год. 

Протокол педради № 

16 від  28.11.2019р.  

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво 

№К30-68552 від 

24.04.2020р., 8год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво 

№К36-68552 від 

19.09.2020р., 10 год. 

 ВСП «Тульчинський 

фаховий коледж 

ветеринарної медицини 

БНАУ» 

Сертифікат № 20-128 

Наказ №204 від 

23.11.2020р.  

6 год. 

Протокол педради  

№15 від 04.12.2020р.  

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №__, 30 

год. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

22.03.2016р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєння 

педагогічног

о звання 

«викладач- 

методист» 

 

 Підготовка студентів до 
участі у конкурсах, олімпіадах: 

2018р. – ІІ Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок» з хімії: 

диплом ІІ ступеня - 2 студента; 

диплом ІІІ ступеня - 2 студента; 

2019р. – ІІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На урок» з 

хімії: диплом ІІ ступеня - 2 

студента; диплом ІІІ ступеня - 1 

студент; 

– ІV Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок» з хімії: 

диплом ІІІ ступеня – 1 студент;  

2020р. – Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «Всеосвіта Весна - 2020»  

з хімії: диплом І ступеня - 1 

студент; 

– Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «Всеосвіта Осінь - 2020»  

з хімії: диплом ІІ ступеня - 1 

студент;  

– V Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок»  з хімії: 

диплом ІІ ступеня – 1 студент; 

диплом ІІІ ступеня  – 1 студент; 

– VІ Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок»  з хімії: 

диплом ІІІ ступеня  – 1 студент;  

– VІІ Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок»  з хімії: 

диплом ІІІ ступеня   1 студент; 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017 р. – «Інтеграція в роботі 

куратора». Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області.  

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

 



          2018р. – Всеукраїнський  

конкурс навчальних розробок 

«Вчительська десятка» від 

Освітнього проекту «На урок». 

2020р. – Всеукраїнський  конкурс 

навчальних розробок 

«Фантастична п’ятірка» від 

Освітнього проекту «На урок». 

Взяла участь у 12 педагогічних 

науково-практичних 

конференціях: 3 - Міжнародних, 

8-Всеукраїнських, 1-Регіональна. 

Опубліковано розробок у 

педагогічній пресі, навчально-

методичних журналах:  

2016р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія. 

Позакласна робота», № 5 (29) 

травень, 2016 р.; 

2018р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія. 

Позакласна робота», № 9 (57) 

вересень, 2018 р.; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна 

робота», №10(58) вересень,2018 р.; 

2019р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія», № 1-2 

(421-422) січень, 2019 р.; 

- в мережі Internet: 

-Освітній портал: UROK-UA.com, 

сертифікат від 16.12.2017 р. 

-Освітній портал: UR OK-UA.com, 

сертифікат від 19.06.2017 р. 

-Освітній портал “ABETKAland”, 

сертифікат від 27.06.2018 р. (12 

сертифікатів); 

-Освітній портал “На Урок”,  

Сертифікат від 19.03.2020 р.  

(5 сертифікатів); 

 

 

 



          Опубліковано 12 статей, тез 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних 

конференцій, періодичних 

виданнях. 

Нагороджена: 

- Диплом Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за участь 

у  виставці технічної творчості 

викладачів та студентів технікумів 

і коледжів Вінницької області, 

2016 р. 

-Грамота Вінницького аграрного 

університету за вагомі досягнення 

у професійній підготовці 

студентської молоді, сумлінну 

працю, активну громадянську 

позицію, 2019 р.   

- Грамота Освітнього проекту «На 

урок» за активне поширення 

власного педагогічного досвіду 

серед спільноти освітян України, 

2018 р., 2020 р. 

- Грамота Освітнього проекту «На 

урок» за участь у формуванні 

освітнього простору бібліотеки 

авторських розробок для вчителів 

«На Урок», 2018 р., 2020 р. 

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за високий 

рівень підготовки студентських, 

дослідницьких і пошукових робіт, 

які беруть участь у конференціях, 

2016 р., 2019 р.   

- Подяка Освітнього проекту «На 

урок» за активну участь в 

організації та підготовку 

переможців ІІ  Всеукраїнської,  

інтернет-олімпіади з хімії, 2018 р.  

 

 

 

 

 



          -Диплом Освітнього проекту «На 

урок» за участь у конкурсі 

навчальних розробок 

«Вчительська десятка», 2018 р. 

- Подяка Освітнього проекту «На 

урок» за активну участь в 

організації та підготовку 

переможців ІІІ, ІV, V, VІ 

Всеукраїнських інтернет-

олімпіадах з хімії, 2019 р., 2020р. 

-Подяка Освітнього проекту «На 

урок» за поповнення бібліотеки 

авторськими розробками, 2018 р., 

2020 р. 

-Диплом Освітнього проекту «На 

урок» за участь у конкурсі 

навчальних розробок 

«Фантастична п’ятірка», 2020 р. 

3. Галущак 

Лілія 

Борисівна 

Кишинівський 

державний 

університет ім. 

В.І.Леніна, 

1987р.  
Спеціальність: 

викладач 

біології і хімії 

33 33 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти  

Свідоцтво 

№СС00493706/005143-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво 

№В250-125615 від 

25.03.2020р. 2год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво 

№В256-125615 від 

25.03.2020р., 2год. 

Освітній проєкт «На 

Урок» Свідоцтво 

№К28-125616 від 

11.04.2020р., 10год. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

22.03.2016р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєння 

педагогічног

о звання 

«викладач- 

методист» 

Підготовка студентів до участі у 

конкурсах, олімпіадах:  

2018р. – ІІ Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок» з хімії: 

диплом ІІІ ступеня - 1 студент; 

2019р. – ІІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На урок» з 

хімії: диплом І ступеня - 3 

студента; диплом ІІІ ступеня - 1 

студент; 

– ІV Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок» з хімії: 

диплом ІІ ступеня - 1 студент; 

диплом ІІІ ступеня - 3 студента;  

-обласний конкурс «Студент 

року» - І місце; 

2020 р. – Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок Весна - 2020»  

з хімії: диплом ІІІ ступеня - 1 

студент; з географії:диплом ІІІ 

ступня -1 студент; 

-обласний он-лайн конкурс 

«Студент року» - І місце;  



      Вінницький технічний 

коледж, Сертифікат 

№265, Наказ ВТК № 39 

від 23.04.2020р, 6год. 

Протокол педради № 7  

від 23.06.2020р. 

ВСП «Тульчинський 

фаховий коледж 

ветеринарної медицини 

БНАУ» 

Сертифікат №20-109, 

Наказ №204 від 

23.11.2020р., 6 год. 

Протокол педради  

№15 від 04.12.2020р. 

   номінація «Образотворче 

мистецтво» 

Участь у конкурсах і олімпіадах 

2016-2017 н.р : ІІ – місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» у номінації 

«Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність викладача».  

-Участь в обласній виставці 

науково – технічної творчості 

серед ВНЗ І-ІІ р.а.Вінницької 

області – кращі роботи у 

номінаціях «Образотворче 

мистецтво», 2017р. 

Мала академія наук Обласний 

конкурс студентських науково-

дослідницьких робіт з хімії «Мед 

як природний адсорбент та його 

використання в харчовій 

промисловості» 30.05.2017р. 

2017-2018 н.р : І– місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» у номінації 

«Інноватика в організації виховної 

роботи». 

Участь у майстер-класах: 

15.03.2018р. ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» «Шляхи 

удосконалення компетентнісно 

зорієнтованої системи роботи 

куратора групи» 

Участь в інтернет-марафонах: 

28.03.2017р.  – Всеукраїнський 

інтернет-марафон від ВГ «Основа» 

взяла участь у вебінарі для 

педагогів усіх категорій за темою: 

«Предметна компетентність на 

уроках хімії» серія: МФ - 021474 

29.03.2017р.   – Всеукраїнський 

інтернет-марафон  від ВГ  

«Основа» взяла участь у вебінарі 

для педагогів усіх категорій за 



          темою: «Презентація можливостей 

програми eTwinning Plus для 

українських вчителів» серія: МФ - 

021475 

29.03.2017р.  – Всеукраїнський 

інтернет-марафон від ВГ «Основа» 

взяла участь у вебінарі для 

педагогів усіх категорій за темою: 

«Проектна діяльність для розвитку 

навичок 21 століття» серія: МФ - 

021476 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід в 

ДУ  НМЦ «Агроосвіта»: 
2017 р. – «Досвід впровадження 

науково-дослідної роботи»   

2018р. – робота на тему: «Від 

першокурсника до випускника» 

2019р. – робота на тему 

«Соціально-психологічні підходи 

до формування молодого фахівця 

2020р. – 12 презентацій на тему: 

«Куратор групи як ключовий 

суб’єкт формування особистості 

молодого фахівця» 

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

2018 р. - Всеукраїнський  конкурс 

проектів «Вчительська мрія» від 

Видавничої групи «Основа»  

 Взяла участь у 31 педагогічних 

науково-практичних 

конференціях: 12 - Міжнародних, 

18-Всеукраїнських, 1-Регіональна. 

Опубліковано 13 розробок у 

педагогічній пресі, навчально-

методичних журналах:  

2016р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія», № 23- 

24 (371-372) грудень; 

2017р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія», № 1  

(373-374)січень; 

 



          – Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна 

робота», № 1 (37) січень; 

 – Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна робота», 

№ 2 (38) січень; 

- м.Харків, Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія», № 5-6 

(377-378) березень; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна робота», 

№ 3 (39) березень; 

 – Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна робота», 

№ 4 (40) квітень; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія», № 9-10 (381-382) 

травень; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія», № 21-22 (393-394) 

листопад; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна робота», 

№ 12 (47) грудень; 

2018 р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія». 

Позакласна робота», № 8 (56) 

серпень; 

2019р. – Видавнича група 

«Основа», журнал «Хімія», № 9-10 

(429-430) травень; 

– Видавнича група «Основа», 

журнал «Хімія. Позакласна робота», 

№ 6 (66) червень. 

 Опублікувала 31статтю, тези 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

- Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте ІІІ місце у конкурсі 



           «Педагогічні інновації» у 

номінації «Інноватика в організації 

самостійної роботи студентів», 

2016р., Київ  

- Диплом Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за участь 

у  виставці технічної творчості 

викладачів та студентів технікумів 

і коледжів Вінницької області, 

2016 р. 

- Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте ІІ місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність викладача», 

2017р. 

- Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте І місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Інноватика в організації 

виховної роботи», 2018р. 

- Грамота Вінницького аграрного 

університету за вагомі досягнення 

у професійній підготовці 

студентської молоді, сумлінну 

працю, активну громадянську 

позицію, 2019 р.   

- Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету за високий 

професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток  

освіти, підготовку кваліфікованих 



          фахівців, відповідальне ставлення 

до дорученої справи та з нагоди 

Дня Знань, 2016р. та 2017р. 

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за високий 

рівень підготовки студентських, 

дослідницьких і пошукових робіт, 

які беруть участь у конференціях, 

2018 р.   
- Подяка Освітнього проекту «На 

урок» за активну участь в 

організації та підготовку 

переможців ІІ, ІІІ, ІV, V  

Всеукраїнських інтернет-

олімпіадах з хімії,  2018 р., 2019р., 

2020р. 

4. Соляр 

Людмила 

Валентинів

на 

 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

ім. 

Ломоносова, 

1986р. 
Спеціальність: 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна»,  
Інженер-

технолог 
 

34 34 Викладач Видавнича група 

«Основа». 

Консалтинговий центр 

«Перспектива» 

Сертифікат ВГО 

№1040916 від  

13.09.2016р., 1год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво 

№СС00493706/005247-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво №СС 

00493706/008611-19, 

Реєстр.№8611 від 

13.03.2019р. 150 год. 

Барський коледж 

транспорту та 

будівництва 

національного 

транспортного  

університету   

 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач- 

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач- 

методист» 

Участь у конкурсах і олімпіадах 

2016р : І – місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» у номінації «Сучасні 

контролюючі засоби якості знань 

студентів».  

2017р : ІІІ – місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» у номінації 

«Інноватика в організації 

практичного навчання студентів». 

- Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді зі 

спеціальності «Виробництво 

харчової промисловості» - 2 

студента, 2017р., 2018р.  

-Участь в обласній виставці 

науково – технічної творчості 

серед ВНЗ І-ІІ р.а.Вінницької 

області – кращі роботи у 

номінаціях «Образотворче 

мистецтво», 2016р., «Науково – 

методична робота», 2017р. 

- 2 посібника взяли участь у 



 

 

 Полтавський 

університет 

споживчої 

кооперації 

України,2007р. 
Спеціальність: 

«Професійне 

навчання», 

викладач 

спецдисциплін 

за фахом 

«Технологія 

харчування» 
 

   Сертифікат №19 

від 12.11.2019р.Наказ 

№135від 12.11.2019р., 

6год. 

Протокол педради № 

16 від 28.11.2019р. 

Немирівський коледж 

будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ, 

Сертифікат №7 

Наказ№ 67 від 

20.11.2019р., 12год. 

Протокол педради № 

16 від 28.11.2019р. 

Навчально-науковий 

інститут непереривної  

освіти і туризму, 

Сертифікат 

№СС00493706/00563 – 

20 

Реєстр.№8563 від 

27.03.2020р., 30год. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат № 

40 Наказ №175-Н від 

03.11.2020р. Протокол 

педради № 15 від 

04.12.2020р. , 6год. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ»  

Сертифікат №80, Наказ 

№ 195-Н  від 

04.12.2020р. 10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р.,  

 

 

   Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» у ДУ 

«Агроосвіта» 2017р., 2018р. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017 р. – «Формування 

професійної компетентності 

студентів через впровадження 

інноваційних підходів до 

інтеграційних, міждисциплінарних 

зв’язків при викладанні 

спецдисциплін»;   

2020р. – «Формування 

професійних компетенцій фахівців 

через впровадження у навчальний 

процес моделювання професійної 

діяльності» 

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

Взяла участь у 18 науково-

практичних конференціях, серед 

яких:10 – Міжнародні, 7 – 

Всеукраїнські, 1 – регіональна.  

Опублікувала – 15 статей, тези 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

-Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте І місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Сучасні контролюючі 

засоби якості знань студентів», 

2016р. 

 



  

 

 

 

   НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №_, 30 год. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

-Грамота Ради директорів ВНЗ І- 

ІІ р.а.Вінницької області за кращу 

роботу в номінації «Образотворче 

мистецтво», 2016р. 

-Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте ІІІ місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Інновації в організації 

практичного навчання студентів», 

2018р. 

-Грамота Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної 

політики та земельних відносин за 

вагомий внесок у розвиток 

аграрної освіти, сумлінне 

виконання службових обов’язків, 

активну громадянську позицію та з 

нагоди Дня знань, 2018р. 



 «Професійне 

навчання», 

викладач 

спецдисциплін 

за фахом 

«Технологія 

харчування» 

 

11 11 Методист Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво №СС 

00493706/008611-19, 

Реєстр.№8611 від 

13.03.2019р. 150 год. 

Курси ПК  НУБіП 

Навчально-науковий 

інститут непереривної  

освіти і туризму 

Сертифікат 

№СС00493706/00563 – 

20 

Реєстр.№8563 від 

27.03.2020р., 30год. 

Національний 

педагогічний 

університет  імені  

М.П. Драгоманова  

Сертифікат № 

7427427716 

від 29-30.05.2020р., 

15год. 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

22.03.2016р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

Під керівництвом методиста 65% 

викладачів коледжу беруть участь 

у Всеукраїнських олімпіадах і 

конкурсах, 80% ведуть активну 

публіцистичну діяльність. 

Взяла активну участь в організації 

і проведенні на базі коледжу 8 

обласних методичних об’єднань, 

розробила сертифікати та 

відповідну документацію. 

Досвід роботи висвітлювала на 

сторінках педагогічної преси, 

збірках науково-практичних 

конференцій, опубліковано 

11статей. 

Розроблено 6 метод розробок: 3 – 

узагальнені збірки методичної 

роботи викладачів, електронний 

ресурс, досвід роботи, методичні 

рекомендації – 2, видано 2 

інформаційно-методичних 

бюлетеней. Презентувала досвід: 

«Формування професійних 

компетенцій фахівців через 

впровадження у навчальний 

процес моделювання професійної 

діяльності»,2020р.  

Взяла участь у 15 науково – 

практичних конференціях, серед 

яких: 6 – Міжнародні, 9- 

Всеукраїнські.  

Актуальними стали: 

- ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Освіта та наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» 27- 28.03. 

2020р. ДНУ ім. О.Гончара  

м. Дніпро 

- Міжнародна науково–методична 

конференція  «Сучасний підхід до 

викладання дисциплін» 14.03.2018 

р.  м. Вінниця. 

 

 

 

 



      Вінницький інститут 

Відкритого 

міжнародного  

університету розвитку 

людини 

«Україна» м.Вінниця  

р/н 1/3-38  

Наказ №73 від 
22.06.2020р. 
Сертифікат  №1/3-38від 

22.06.2020р., 6год. 

Вінницький технічний 

коледж 

Сертифікат  №345 

Наказ ВТК №95  від 

25.09.2020р. 6год. 

Протокол педради № 

13 від 26.10.2020р. 

ATMSHUB 

(платформа)  

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» Сертифікат  

№2839541689 від 

26.09.2020р., 15год. 

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №_, 30 год. 

 

   -ІІ Всеукраїнська наукова 

конференція  «Освіта і наука  в 

умовах глобальних 

трансформацій» (Присвяченої 100-

річчю Дніпровського 

національного університету імені 

Олеся Гончара» 26-27.10. 2018 р.; 

-Всеукраїнська науково-методична 

інтернет-конференція «Сучасні 

педагогічні технології та 

інноваційні методики 

підготовки молодших спеціалістів: 

досвід та перспективи». 22.03. 

2019 р. 

Нагороджена: 

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за високий 

рівень підготовки та організацію 

науково – практичної конференції 

за підсумками виконаних 

дослідницько – пошукових робіт 

студентів, 2018р.; 

- Подяка  МОН України, ДУ 

«Науково – методичний центр 

інформаційно – аналітичного 

забезпечення діяльності ВНЗ 

«Агроосвіта» за вагомий 

особистий  внесок у підготовку 

кваліфікованих 

фахівців,впровадження 

інноваційних технологій в освітній 

процес, активну участь у 

вдосконаленні навчально – 

методичного забезпечення в 

аграрних закладах вищої освіти та 

плідну співпрацю з НМЦ 

«Агроосвіта», 2018р. 

 



5. Соляр 

Анатолій 

Петрович 

Вища 

Вінницький  

державний 

педагогічний 

інститут  

1983р. 

Спеціальність: 

вчитель історії 

та 

сіспільствозна

вства 

37 35 Викладач  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти   

Свідоцтво 

№СС00493706/005246-

18,  

Реєстр. №5246 від 

28.02.2018р., 150год. 

Національний 

педагогічний 

університет  імені М.П. 

Драгоманова  

Сертифікат  № 

488751682 від 29-

30.05.2020р., 15год. 

ГО «ІППО» 

Сертифікат  

№2875233837 від 27-

28.09.2020р., 15год. 

Калинівський 

технологічний коледж 

Сертифікат № 4 

Наказ № 144-о  від    

22.10.2020р. 6 год. 

Протокол педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №__, 30год. 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Підготовка студентів до участі у 

конкурсах, олімпіадах: 

2019р. – ІІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На урок» з 

Історії України: диплом ІІІ 

ступеня - 1 студент. 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі: «Педагогічні інновації» 

у ДУ НМЦ «Агроосвіта»: 

- електронний посібник з 

дисципліни «Історія України», 

2016р.; 

- науково-методичний посібник 

для викладачів суспільно-

гуманітарних 

дисциплін(співавтор), 2017р.; 

На обласній  виставці технічної 

творчості методичний посібник з 

історії України був відмічений 

серед кращих робіт у номінації 

«Науково - методична робота», 

2016р. 

Взяв участь у 21 педагогічних 

науково-практичних 

конференціях: 6 - Міжнародних, 

11-Всеукраїнських,4-регіональних, 

серед них: 

- Шоста Могилів-Подільська 

науково-краєзнавча конференція. 

27-28.10.2017 р. 

м. Могилів-Подільський;  

- ХVІІІ Всеукраїнська Віницька 

наукова історико-краєзнавча 

конференція до річниці 

вшанування жертв голодомору  

1932-1933 рр. та політичних 

репресій Сталінського 

тоталітарного режиму. 3011.2017р. 

Регіональна науково-практична 

конференція «Від науки до 

практики» Технологічно-

промисловий коледж  ВНАУ 

14 – 15.03. 2018 р.  

 

 

 

 

 



          Опублікував – 27 статей, тези 

доповідей у збірках матеріалів  

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2018 р. – «Використання 

інформаційно – комунікативних 

технологій викладачами циклової 

комісії суспільнот – гуманітарних 

дисциплін»   

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

Нагороджений: 

-Грамота Ради директорів ВНЗ І- 

ІІ р.а.Вінницької області за кращу 

роботу в номінації «Науково – 

методична робота», 2016р. 

-Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за 

керівництво дослідницько – 

пошуковою роботою, 2018р. 

-Грамота Державної 

прикордонної служби України 

Південного регіонального 

управління Могилів-Подільського 

прикордонного загону за 

виховання у персоналу 

прикордонного загону свідомої 

громадянської позиції з 

нагоди100-річчя подій Ураїнської 

революції 1917-1921рр.,  2018р. 



6. Максімова 

Ірина 

Миколаївна 

Київський 

технологічний 

інститут 

харчової 

промисловості, 

1983р. 

НУХТ 

кандидат 

технічних наук 

2005р.  

 

Спеціальність: 

інженер-

технолог 

цукрових 

речовин 

35 35 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти  

Свідоцтво 

№СС00493706/005198-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Барський коледж 

транспорту та 

будівництва НТУ  

Сертифікат  №18 від 

12.11.2019 р., 6год. 

Протокол педради №16  

від 28.11.2019р. 

Освітній проєкт «На 

урок» Сертифікат  

№К27-779184  від 

14.03.2020 р., 10год. 

Освітній проєкт «На 

урок»  Сертифікат   

№В241-79184 від  

27.03.2020 р., 2год. 

Вінницький технічний 

коледж 

Сертифікат  № 264 

Наказ ВТК № 39 від 

23.04.2020р.,  6год. 

Протокол педради  

№ 7  від 23.06. 2020р. 

Стажування  СТОВ 

«Автокряж 

Вендичанський 

елеватор»  

Наказ №  111 від 

30.09.2020р., 34 год. 

Протокол  педради  

№ 13 від 26.10.2020р. 

НМЦ вищої та фахової 

перед вищої освіти  

Сертифікат СС  

07-08.10.2020р.,  

16 год. 

 

 

 

 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс  

 ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно 

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Видано навчальний посібник:  

Фізична і колоїдна хімія: Навч. 

посіб. / О.В.Грабовська, 

Є.І.Ковалевська, І.М.Максімова, 

О.В.Подобій. – К.: НУХТ, 2017. – 

327с. 

Участь у конкурсах і олімпіадах 

2016-2017 н.р :  

- ІІ – місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Педагогічні інновації» 

ДУ НМЦ «Агроосвіта» у номінації 

«Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність викладача».  

- Мала академія наук Обласний 

конкурс студентських науково-

дослідницьких робіт з хімії «Мед 

як природний адсорбент та його 

використання в харчовій 

промисловості» 30.05.2017р. 

2018р.: 

- І– місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Педагогічні інновації» 

ДУ НМЦ «Агроосвіта» у номінації 

«Інноватика в організації виховної 

роботи». 

Участь у майстер-класах: 

- ДУ НМЦ «Агроосвіта» «Шляхи 

удосконалення компетентнісно 

зорієнтованої системи роботи 

куратора групи», 2018 р. 

Учасник Всеукраїнського 

інтернет-марафону від ВГ 

«Основа» - участь у вебінарі для 

педагогів усіх категорій за темою: 

«Хмарні сервіси в проектній 

діяльності» серія: МФ – 022303, 

2017р. 

Учасник Всеукраїнського 

інтернет-марафону від ВГ 

«Основа» взяла участь у вебінарі 

для педагогів усіх категорій за 

темою: «Психологічні прийоми 

створення сприятливого клімату  

 

 

 

 



      ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат № 

42 Наказ №175-Н від 

03.11.2020р. 6год. 

Протокол педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

ВСП «Тульчинський 

фаховий коледж 

ветеринарної медицини 

БНАУ» 

Сертифікат № 20-159 

Наказ №204 від 

23.11.2020р.  

6 год. 

Протокол педради  

№15 від 04.12.2020р.  

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №_, 30  

год. 
 

   на уроках» серія: МФ – 022304, 

2017р. 

Учасник Всеукраїнського 

інтернет-марафону від ВГ 

«Основа» взяла участь у вебінарі 

для педагогів усіх категорій за 

темою: «Проектна діяльність для 

розвитку навичок 21 століття» 

серія: МФ – 022305, 2017р. 

Взяла участь у 26 науково-

практичних конференціях: 13- 

Міжнародних, 12-Всеукраїнських. 

Опубліковано 7 розробок у 

педагогічній пресі, навчально-

методичних журналах:  

- Науково-методичний журнал 

«Хімія» журнал видавничої групи 

«Основа» №1-2 (373-374) січень 

2017р. с.8-19. «Мед (методична 

розробка)»;  

- Науково - методичний  журнал 

«Хімія» журнал видавничої групи 

«Основа» №3-4 (375-376) лютий, 

2017 р. с.19-30 «Мед»;  

- Науково-методичний журнал 

Класному керівнику. журнал 

видавничої групи «Основа» 

Вересень 2017 №9(105) 

«Удячність, шана вам учителі!»;  

- Науково методичний журнал 

Хімія журнал видавничої групи 

«Основа» № 23-24 (395-396) 

Грудень 2017 р. «Часник як 

природній адсорбент та його 

використання в харчовій 

промисловості. Науково-

пошуково-дослідна робота.»;  

- Збірник наукових праць  

«Сільське господарство та 

лісництво» №6 (Том 2), 2017 р. 

ВНАУ с.86-94. «Дослідження 

зміни якості зерна кукурудзи при 

зберіганні зерна в сховищах різних 

типів»;  

 



          - Збірник наукових праць  

«Сільське господарство та 

лісництво» №6 (Том 2), 2017 р. 

ВНАУ с.94-102.  

«Зберігання соняшнику з різним 

вмістом жиру.».  

- Науково-методичний журнал 

«Хімія» журнал видавничої групи 

«Основа» №11-12 (431-432) 

червень 2019р. Науково-

пошуково-дослідна робота «Якість 

води - якість життя» 

Опублікувала – 31 статтю, тези 

доповідей у збірках матеріалів  

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

- Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте ІІ місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність викладача», 

2017р. 

-Грамота Ради директорів ВНЗ І- 

ІІ р.а.Вінницької області за кращу 

роботу в номінації «Образотворче 

мистецтво»,2017р. 

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за 

керівництво дослідницько – 

пошуковою роботою, 2018р. 

- Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте І місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Інноватика в організації 

виховної роботи», 2018р. 



7. Жовта 

Лариса 

Олександрі

вна 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна,  1984р. 

 

Спеціальність: 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог. 

36 36 Викладач Стажування 

ТОВ «Зерносвіт» 

Наказ №45-в від 

26.12.2017р., 90год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Сертифікат  

№СС00493706/005162-

18 від 28.02.2018р., 

150год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Сертифікат  

СС00493706/000541-20 

від 27.03.2020р., 30год. 

Вінницький інститут 

Відкритого 

міжнародного розвитку 

людини «Україна»  

р/н 1/3-37 Наказ №73 

від 22.06.2020р., 6год. 

НПУ ім.. М. П. 

Драгоманова 

Сертифікат  № 

4735419410 від 29-

30.05.2020р., 15год. 

ГО «Фонд 

підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» Сертифікат  

№ 2845680799 від 25-

26.09.2020р., 15год. 

ВСП  «Вінницький 

фаховий коледж 

економіки  та 

підприємництва 

західноукраїнського 

національного 

університету» 

Сертифікат № 9 Наказ 

№59-К/тр від 

06.10.2020р. 6 год. 

 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше  

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

2018р. - конкурс «Педагогічні 

інновації» - ІІІ місце у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) 

комісій» - ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»; 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017р.–«Формування професійних 

компетенцій на основі 

впровадження інформаційних 

технологій навчання при вивченні 

спеціальних дисциплін» 

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

2020р. -   «Інтерактивне навчання 

як засіб формування професійних 

компетентностей фахівців»  

Взяла участь у  9  науково-

практичних конференціях, серед 

яких: 6– Міжнародні, 3 – 

Всеукраїнські. 

Опублікувала 9 статей, тези 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

- Подяка  НМЦ Інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта»» за вагомий 

особистий внесок у підготовку 

високваліфікованих фахівців, 

впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес, 

активну участь в удосконаленні 

навчально-методичного 

 



      Протокол педради  

№ 13  від 26.10. 2020р.,  

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат 

№83 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

НМЦ вищої та фахової 

перед вищої освіти  

Сертифікат СС 

38282994/2779-20 

9-10.12.2020р., 16 год. 

Вінницький інститут 

ЗВО «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

Сертифікат р/н 1/9-352 

Наказ № 119 від 

12.12.2020р., 9год. 

   забезпечення в аграрних вищих 

навчальних закладах та плідну 

співпрацю з НМЦ «Агроосвіта», 

2016 р.   

 -Диплом ДУ «НМЦ 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів 

«Агроосвіта»» за зайняте ІІІ місце 

у конкурсі «Педагогічні іновації» у 

номінації «Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) 

комісій», 2018 р. 

- Грамота Вінницького аграрного 

університету за вагомий особистий 

внесок у підготовку 

високваліфікованих кадрів для 

аграрної галузі, значні досягнення 

у навчанні та вихованні 

студентської молоді, активну 

громадську позицію та з нагоди 

Дня працівників сільського 

господарства, 2019 р.   

8. Сітнікова 

Ніна 

Олексіївна 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

ім. 

Ломоносова, 

1985р. 

Спеціальність: 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог. 

35 35 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної  освіти 

Свідоцтво 

№СС00493706/005243-

18, від 28.02.2018р., 

150год. 

Стажування  в 

Одеській національній 

академії харчових 

технологій, Довідка 

№271/р. від 

27.09.2018р. 

Наказ № 542-02 

від17.09.2018р., 108год. 

 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше  

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Підготовка студентів до участі у 

конкурсах, олімпіадах 

2016р : І – місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» у номінації 

«Інноватика в організації 

самостійної роботи студентів», 

2018р. І та ІІ місце в конкурсі 

науково дослідних студентських 

робіт серед студентів ВНАУ та 

його структурних підрозділів. 

Участь у Всеукраїнському огляді-

конкурсі на кращий методичний 

матеріал ДУ “Науково-

методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності вищих навчальних 

закладів “Агроосвіта” . 2017р., 

2018р., 2019р.  



      Стажування на ДП 

«Дунаєвецький КХП» 

Наказ №63-к від 

08.08.2019р., 192год.  

Протокол педради №16 

від 28.11. 2019р. 

Немирівський коледж 

будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ 

Сертифікат №6, 

Наказ№ 67 від 

20.11.2019р., 12год. 

Протокол педради № 

16 від28.11.2019р. 

Освітній проєкт  

«На Урок» Свідоцтво 

№ В257-1440011, 

23.06.2020р., 2год. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат 

№85 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р., 

6год. 

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №_, 30 год. 

   -Участь в обласній виставці 

науково – технічної 

творчості серед ВНЗ І-ІІ 

р.а.Вінницької області – 

кращі роботи у номінаціях 

«Образотворче мистецтво» 

Участь у  практичних тренінгах: 

2017р.  «Безпека і якість харчових 

продуктів та перспективи виходу 

української продукції 

наєвропейський ринокґ» 

(оргнізований “Науково-

методичним центром 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів “Агроосвіта”) 

2018р.  - «Оцінка та коригування 

хлібопекарських властивостей 

зерна та борошна» 

(Одеська академія харчових 

технологій) 

-  «Контроль якості зерна та 

ефективність його 

транспортування, післязбиральної 

обробки і зберігання» 

(Одеська академія харчових 

технологій) 

2019р. - «Практичні аспекти 

визначення якості зерна» 

Дунаєвецький КХП 

Участь у  науково-практичних 

семінарах: 

2019р. - «Забезпечення якості  

зернових культур, продуктів їх 

перероблення та кормів. Практичні 

аспекти розроблення та 

впровадження постійно діючих 

процедур, що засновані на 

принципах НАССР» 

ДП «Вінниця стандартметрологія» 

Поширено та узагальнено  

досвід роботи циклової 

комісії:  

2017р. - «Формування 



          професійно ділових якостей 

і компетентності студентів».  

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 

2019р. - «Впровадження методу 

проєктів в навчальний процес.» 

Взяла участь у 14- наково-

практичних конференціях 

різного рівня: міжнародних-4, 

всеукраїнських-6, регіональних-4. 

Найбільш актуальними є: 

- ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція. 

«Професійна підготовка фахівця в 

контексті потреб сучасного ринку 

праці». 27.02.2018р. ВНАУ, 

м.Вінниця; 

-Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених та 

студентів «Економіка, бізнес та 

управління».  м.Могилів-

Подільський 22 – 23.04.2019р.; 

 - ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Освіта та наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» 27- 

28.03.2020р. ДНУ ім. О.Гончара 

м. Дніпро  

Опублікувала 12 статей, тези 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

-Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

за зайняте І місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Інноватика в організації 

самостійної роботи студентів», 

2016р.; 

 

 



          - Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за високий рівень 

підготовки студентських 

дослідницьких і пошукових робіт, 

які беруть участь у конференціях, 

2016р; 

- Диплом Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за участь у виставці 

технічної творчості викладачів та 

студентів технікумів і коледжів 

Вінницької області, 2071р.; 

-Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за сумлінну науково-

педагогічну працю, творчий та 

вагомий внесок у підготовку і 

формування молодого фахівця, 

професійну майстерність таз 

нагоди Дня знань,  2017р.; 

-Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за високий професіоналізм, 

вагомий внесок у розвиток освіти, 

підготовку кваліфікованих 

фахівців, відповідальне 

ставленнядо дорученої справи та з 

нагоди Дня знань,  2018р; 

-Подяка Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за керівництво 

дослідницько-пошуковою 

діяльністю студентів, участь у 

науково-практичній конференції 

«Дослідна і пошукова робота – 

важливий засіб підвищення якості 

підготовки фахівців», 2019р.; 

-Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за сумлінну працю, 

вагомий особистий внесок у 

підготовку кваліфікованих 

фахівців, високий професіоналізм 



          та з нагоди Дня знань, 2019р. 

-Грамота Вінницького 

національного аграрного 

університету за вагомий особистий 

внесок у підготовку 

високопрофесійних кадрів для 

аграрної галузі, значні досягнення 

у навчанні та вихованні 

студентської молоді, активну 

громадську позицію та з нагоди 

Дня працівників сільського 

господарства. 2019р. 

Подяка ТОВ СП НІБУЛОН за 

вагомий особистий  внесок у 

підготовку кваліфікованих 

фахівців, 2020р. 



9. Деркач 

Олена 

Іванівна 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової ім. 

Ломоносова,  

1986р. 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог 

34 34 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво 

СС00493706/002484-17, 

від 31.03.2017р.,  

108 год. 

Стажування 

ТОВ «Зерносвіт» 

Наказ №45-в 

від 26.12.2017р., 60 год. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Свідоцтво 

СС00493706/005156-18, 

від 28.02.2018р., 

150год. 

Технологічно-

промисловий коледж 

ВНАУ Сертифікат  

№13 Наказ №108 від  

07.11.2019р., 12 год.  

Протокол педради №16 

від 28.11.2019р. 

Вінницький коледж 

будівництва і 

архітектури Київського 

НУБА Сертифікат  № 

108/20  Наказ №17-ОД 

від 26.02.2020р., 6год. 

Протокол педради № 4 

від 11.03.2019р. 

Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти 

Сертифікат  №№ СС  

00493706/000539-20 від 

23-27.03.2020р., 30год. 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

2018р. - конкурс «Педагогічні 

інновації» - ІІІ місце у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) 

комісій» - ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»; 

- підготовка студента до участі у  
ІV Всеукраїнському  конкурсі 

«Краща аграрна практика 2018» - 

диплом в номінації «Вибір 

партнера» - 1 студент, ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»; 

2019р.- конкурс професійної 

майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ОСКАР» 

– ІІІ місце у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметної (циклової) 

комісії, викладача» - Національна 

академія педагогічних наук 

України, НМЦ «АГРООСВІТА»,  

Розробка галузевих програмно-

методичних матеріалів: 

- -Рецензування типової програми  

практики 

підготовки фахівців ОКР 

«молодший спеціаліст»  

спеціальності 181 «Харчові 

технології» (за ОПП «Зберігання і 

переробка зерна») в аграрних 

вищих навчальних закладах, 

2018р. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017 р. – «Формування 

професійних компетенцій на 

основі впровадження 

інформаційних технологій 

навчання при вивченні 



      ТОВ «Видавнича група 

«Основа» 

Сертифікат  22858-

39014-13527 від 

07.05.2020р., 5год. 

ТОВ «Епіцентр К» 

Наказ    від 

01.06.2020р., 30год. 

Протокол педради №  7 

від 23.06.2020р. 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

Сертифікат  № 

2853262359 від 25-

26.09.2020р., 15год. 

Іллінецький державний 

аграрний коледж  

Сертифікат №20-02 

Наказ № 104\1-К  від 

21.10.2020р. 10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

НМЦ вищої ті фахової 

перед вищої освіти  

Сертифікат СС 

38282994/2779-20 

Від 25.11.2020р. 

16 год. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат 

№82 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

 

   спеціальних дисциплін», 

«Посібник-практикум з навчальної 

практики для одержання робочих 

навичок зі спеціальності».  

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області.  
2019р. - «Ліцензування і методика 

підготовки робітничих професій в 

аграрних технікумах і коледжах» - 

Навчально-методична комісія 

аграрних технікумів і коледжів з 

практичної підготовки ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»  

2020р. – Узагальнено власний 

педагогічний досвід  

«Впровадження сучасних 

технологій професійно- 

практичної  підготовки фахівців 

на основі інтеграції навчання і 

виробництва»  

Взяла участь у 12 педагогічних 

науково-практичних 

конференціях: 3 - Міжнародних, 

8-Всеукраїнських, 1-Регіональна. 

Публікації  у педагогічній пресі, 

навчально-методичних 

журналах:  

2018 р. – Навчально-методичний 

журнал «Освіта. Технікуми, 

коледжі» 1,2 (45)  

2019 р. – Інформаційний вісник 

НМЦ вищої та фахової перед 

вищої освіти «Освітня траєкторія», 

№ 4 (4) листопад, 2019 р.; 

Опубліковано 16 статей, тез 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних 

конференцій, періодичних 

виданнях. 

 



       

 
   Нагороджена: 

- Диплом Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за участь 

у  виставці технічної творчості 

викладачів та студентів технікумів 

і коледжів Вінницької області, 

2016 р. 

- Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за сумлінну науково-

педагогічну працю, творчий 

вагомий внесок у підготовку і 

формування молодого фахівця, 

професійну майстерність, 2017р. 

- Почесна грамота Департамену 

освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації за вагомий 

особистий внесок у розвиток 

аграрної освіти, сумлінне 

виконання службових обов’язків, 

активну громадянську позицію , 

2018р. 

-Грамота Вінницького аграрного 

університету за сумлінну 

багаторічну працю, високий 

особистий внесок та 

професіоналізм, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, 

плідну науково-педагогічну 

діяльність, 2018 р.  

- Подяка  Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету  за високий 

рівень підготовки студентських, 

дослідницьких і пошукових робіт, 

які беруть участь у конференціях, 

2019 р. 

 



          -Подяка від ТОВ 

сільськогосподарське 

підприємство «НІБУЛОН» за 

підготовку кваліфікованих кадрів, 

2018, 2020р.р. 

-Дипломи  за зайняте ІІІ місце в 

конкурсі професійної майстерності 

НМЦ «АГООСВІТА», 2018р.,  

2019 р. 

-Подяка  ВСП «Могилів-

Подільський технолого-

економічний фаховий коледж 

Вінницького національного 

аграрного університету» за 

ефективну реалізацію 

інтеграційних зв’язків навчання з 

виробництвом, особистий внесок 

та професіоналізм у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, 

2020р.   



10. Кондрук 

Антоніна 

Миколаївна 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

ім. 

Ломоносова,  

1988р. 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог 

30 30 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти  

Свідоцтво  № СС 

00493706/005183-18 

Реєстр.№ 5247 від 

28.02.2018р., 150год. 

Курси ПК Національна  

академія аграрних наук 

України  

Інститут кормів та 

сільського 

господарства України 

Свідоцтво  № 01 Наказ 

№ 48-К  від 11.-

15.03.2019р., 40год. 

Стажування ДП 

Дунаєвецький КХП, 

Наказ  

№ 52-Н від 

05.07.2019р., 30год.  

Протокол педради № 

16 від 28.11.2019р. 

Немирівський коледж 

будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ 

Сертифікат  №8 

Наказ № 67-Н від 

20.11.2019р., 12год. 

Протокол педради №16  

від 28.11.2019р.  

Вінницький 

кооперативний 

інститут Сертифікат  

№111  

Наказ № 89-р від 

25.11.2019р., 6год. 

Вінницький  коледж 

будівництва і 

архітектури КНУБА 

Сертифікат  №110/20 

Наказ № 17-ОД  

26.02.2020р., 6год. 

Протокол педради №4  

від 11.03.2020р.  

 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Участь у конкурсах і олімпіадах 

2016р 

ІІІ – місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Педагогічні інновації» 

ДУ НМЦ «Агроосвіта» у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного кабінету та 

предметних (циклових) комісій». 

-Участь в обласній виставці 

науково – технічної творчості 

серед ВНЗ І-ІІ р.а.Вінницької 

області – кращі роботи у 

намінаціях «Науково – методична 

робота»2017р. 

- посібника взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічні інновації» у ДУ 

«Агроосвіта»2017р., 2018р. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017 р. – «Інтерактивні технології 

в системі підготовки 

компетентісного спеціаліста»;   

2020р. – ««Інтерактивні технології 

в системі підготовки 

компетентісного спеціаліста» 

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

Взяла участь у13 науково-

практичних конференціях, серед 

яких:6– Міжнародні, 7 – 

Всеукраїнські, 1 – регіональна. 

Актуальними стали:  
- Міжнародна науково-практична 

конференція «Роль інновації в 

трансформації сучасної науки»,  

2018р. м. Київ,;  

- ІІІ Всеукраїнська науково-

методична інтернет-конференція 

«Сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методики підготовки 

 



      Курси ПК НУБіБ 

Навчально-науковий 

інститут неперервної 

освіти і туризму 

Сертифікат  № 

00493706/000546-20 від 

23-27.03.2020р., 30год. 

Освітній проєкт  

«На Урок» Сертифікат  

№ В250-807886 від 

25.03.2020р., 2год. 

Освітній проєкт  

«На Урок» Сертифікат  

№ В269-807886 від 

16.04.2020р., 2год. 

Вінницький  інститут 

Відкритого 

міжнародного 

університету розвитку 

людини «Україна»  

Наказ №73 від 

22.06.2020р., 6год. 

ATMSHUB 

(платформа)  

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» Сертифікат  

№ 2845680799 від 

02.06.2020р., 15год. 

Вінницький медичний 

коледж ім.акад. 

Д.К.Заболотного 

Сертифікат №226   від 

25.11.2020р. Наказ № 

від  2020р.    6год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р.,  

 

   молодших спеціалістів: досвід та 

перспективи», 2019р., м.Умань; 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Освіта та наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку», 2020р., 

м.Дніпро. 

Опублікувала – 13статей, тези 

доповідей у збірках матеріалів 

науково-практичних конференцій 

та періодичних виданнях. 

Нагороджена: 
-Грамота Вінницького 

національного аграрного 

університету за вагомий внесок у 

підготовку високопрофесійних 

кадрів для аграрної галузі, 2017р.; 

-Диплом державної установи 

«НМЦ інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»   

за зайняте ІІІ місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» у 

номінації «Інноваційна діяльність 

методичного 

(педагогічного)кабінету та 

предметних (циклових комісій) , 

2018р. 

 

 



      ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат 

№81 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

 

    

11.  Гаїна 

Тетяна 

Іванівна 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

ім. Ломонсова,  

1979р. 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог 

37 37 Викладач Курси ПК  НУБіП ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 

№СС00493706/005139-

18, від 28.02.2018р., 150 

год. 

Стажування на ТОВ 

«Наталка» Ямпільське 

КХП Наказ №220-Н 

від18.10.2018р., 30год. 

Стажування філія 

СТОВ «Агрокряж 

Вендичанський 

елеватор», 1-

21.10.2020р., Наказ 

№111 від 01.10.2020р. 

Протокол педради  № 

13 від 26.10. 2020р. 

Немирівський коледж 

будівництва та 

архітектури ВНАУ 

Сертифікат № 75 

Наказ № 79  від 

24.11.2020р. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р.,  

6 год. 

ATMSHUB 

(платформа)  

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» Сертифікат  

№65721135785 від 20- 

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

раніше 

присвоєне  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

2018р. - конкурс «Педагогічні 

інновації» - ІІІ місце у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) 

комісій» - ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»; 

Взяла участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі» 

ВНАУ,  м. Вінниця, 2020р. 

Поширено та узагальнено  

власний педагогічний досвід: 
2017р.–«Формування професійних 

компетенцій на основі 

впровадження інформаційних 

технологій навчання при вивченні 

спеціальних дисциплін»,  

Досвід опубліковано в  

Інформаційному збірнику 

передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

Нагороджена: 

-Диплом ДУ «НМЦ 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів 

«Агроосвіта»» за зайняте ІІІ місце 

у конкурсі «Педагогічні 



      21.11.2020р., 15год. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат     

№ 89 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 6 год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

НУБіБ України ННІ 

неперервної освіти і 

туризму з 21.12 по 

25.12.2020р. 

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» 

Сертифікат №_, 30 год. 

    іновації» у номінації «Інноваційна 

діяльність методичного 

(педагогічного) кабінету та 

предметних (циклових) комісій», 

2018 р. 

 

12. Стус Надія 

Анатоліївн

а 

Одеський  

технологічний  

інститут  

харчової 

промисловості 

ім. 

Ломоносова, 

1987р. 

«Зберігання та 

технологія 

переробки 

зерна», 

інженер-

технолог 

33 33 Викладач Стажування ТОВ 

«Зернокомплекс 

«Сиваш»,  Наказ № 

20-Н від 20.01.2018р., 

30год. 

Курси ПК  НУБіП 

ННІ післядипломної 

освіти,  

Свідоцтво 

№СС00493706/00525

5-18, від 

28.02.2018р., 30год. 

Стажування на ТОВ 

«Наталка» 

Ямпільське КХП, 

Наказ №220-Н 

від18.10.2018р., 

30год. 

Стажування на 

Вендичанському 

елеваторі 

Епіцентр, Наказ 

№85-Н від  

Підтверджено 

раніше 

присвоєну  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  та 

присвоєно  

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

22.03.2016 р. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідніс

ть раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 
та раніше 

присвоєному 

педагогічно

му званню 

«викладач-

методист» 

 

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах, проєктах: 

2018р. - конкурс «Педагогічні 

інновації» - ІІІ місце у номінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) 

комісій» - ДУ НМЦ 

«АГРООСВІТА»; 

Поширено і узагальнено досвід 

роботи: 
-Досвід роботи циклової комісії 

«Формування професійних 

компетенцій на основі 

впровадження інформаційних 

технологій  навчання при вивченні 

спеціальних дисциплін», 2017р.  

-Досвід роботи викладача 

«Інтегровані бінарні заняття на 

виробництві як форма професійно-

орієнтованого навчання 

студентів», 2020р. 

 

 

 



02.06.2020р., 30год. 

Протокол педради   

№ 7  від  23.06.2020р. 

ВСП «Могилів-

Подільський 

технолого-

економічний 

фаховий коледж 

ВНАУ» Сертифікат 

№79 Наказ № 195-Н  

від 04.12.2020р. 

10год. 

Протокол  педради  

№ 15 від 04.12.2020р. 

 

 

 

Взяла участь у  8  науково-

практичних конференціях, серед 

яких: 3– Міжнародні, 4 – 

Всеукраїнські, 1 – регіональна. 

Актуальними стали:  
- ІV Регіональна науково – 

методична конференція «Сучасні 

педагогічні технології  та 

інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців у коледжах і 

технікумах і досвід проблеми 

перспективи «. Вінниця 2017р.  

- ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет - конференція. 

«Професійна підготовка фахівця в 

контексті потреб сучасного ринку 

праці». 27.02.2018р. ВНАУ  

м. Вінниця.  

2018-2019 н.р.:  

- ІІІ Всеукраїнська науково- 

методична інтернет-конференція 

«Сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методики підготовки 

молодших спеціалістів: досвід та 

перспективи». 22.03.2019 р. м. 

Умань;  

2019-2020 н.р.:  

- ІІ Всеукраїнська інтернет-

конференція «Ефективність 

діяльності сучасного 

підприємства», присвячена 90-

річчю Вінницького коледжу 

НУХТ, 3.03.2020р., м. Вінниця 

- ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Освіта та наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» 27- 28.03. 

2020р. ДНУ ім. О.Гончара м. 

Дніпро 

- Всеукраїнська науково-

практичній конференція «Інновації 

у розвитку харчових технологій та 

економіки країни», м.Могилів-

Подільський, 4-5 червня 2020 року 



2020-2021 н.р.: 
- V Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасна 

наука: проблеми і перспективи» м. 

Київ, 10-11 грудня 2020 р. 

Опубліковано 7 статей, тез 

доповідей у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій, 

періодичних виданнях. 

Нагороджена: 

- Диплом ДУ «Науково-

методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» за 

зайняте ІІІ місце у конкурсі 

«Педагогічні інновації» уномінації 

«Інноваційна діяльність 

методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних(циклових) 

комісій», 2018р. 

- Грамота Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за сумлінну педагогічну 

працю творчий та вагомий внесок 

у підготовку і формування 

молодого фахівця професійну 

майстерність та з нагоди Дня 

знань, 2018р. 

- Подяка Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу 

ВНАУ за високий рівень 

підготовки студентських 

дослідницьких і пошукових робіт, 

які беруть участь у конференціях, 

2017р., 2018р. 

- Подяка ВСП «Могилів-

Подільський технолого-

економічний фаховий коледж 

ВНАУ»за керівництво 

технологічною практикою 

студентів та особистий внесок у 

підготовку кваліфікованих 

спеціалістів, 2020р. 

-Подяка Вінницького 



національного аграрного 

університету за професіоналізм і 

розвиток народної 

творчості,високий патріотизм, 

продемонстрований під час 

проведення фестивалю «З любов 

юдо батьківської землі», 2020р. 

 

 

Директор коледжу                                                                       В.А. Казьмір 
 


