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1 
• Відомості про викладача 

2 

• Навчальна та науково-методична 
діяльність 

3 
• Позааудиторна діяльність 



• 19 січня  1973 року 
Дата 

народження 

• Диплом спеціаліста, ВП НУБіП 
України “ Ніжинський агротехнічний 
інститут ”, 2013 рік, кваліфікація            
“ інженер-механік ” ;  

• Диплом магістра, Національний 
університет біоресурсів та 
природокористування України, 2015 
рік, кваліфікація  “ викладач вищого 
навчального закладу ”; 

• На даний час - здобувач в аспірантурі 
НУБіП України  

Освіта 





• 2002-2005 рр.  Ніжинський професійний аграрний ліцей, 
майстер виробничого навчання; 

• 2005-2015 рр. ВП НУБіП України                                        
“ Ніжинський агротехнічний інститут ”, майстер 
виробничого навчання з водіння Т/З; 

• З 2014 року працюю на посаді викладача 
загальнотехнічних дисциплін у ВП НУБіП України         
“ Ніжинський агротехнічний коледж ” 

 

Педагогічний 
стаж 

 
• Курси “ Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності ” , свідоцтво 12СПВ 188064 від 26 лютого 
2016 року, видане Навчально-науковим інститутом 
післядипломної освіти НУБіП України. 

Підвищення 
кваліфікації 







 
Ваша сила – віра в себе . 
Ваша свобода – відповідальність за 
власний розвиток. 
Ваші здібності – культура 
самостворення. 
 

А. Смоловик 

Педагогічне і життєве  кредо: 



Будова і експлуатація автомобіля 

Правила дорожнього руху 

Основи керування автомобілем 
та безпека дорожнього руху 

Основи ремонту автомобілів 



 

 

НАВЧАЛЬНА ТА  

НАУКОВО - МЕТОДИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 



• Технологія програмованого навчання. Модульне 
навчання. 

17-18 грудня 2014 

• Організація самостійної роботи студентів під час 
вивчення дисципліни “ Правила дорожнього руху 
“ 

20-23 січня 2015 

• Методика перевірки та обліку навчальних 
досягнень студентів з дисципліни “ Будова і 
експлуатація автомобіля” 

09-10 грудня 2015 

• Сучасні вимоги до особистості викладача ВНЗ  12-13 січня 2016 



26-27 березня 2015 р. 

Теоретичне обґрунтування процесу 
гідровисіву насіння 

 3-4 квітня 2015 р.  

  Дослідження гідровисіваючих 
апаратів 

Участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях 



 

     07 жовтня 2015 р. 

Використання інтерактивних 

технологій під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін 

 
 

      
    09-10 грудня 2015 р. 
Методика перевірки та обліку 

навчальних досягнень студентів з 

дисципліни “ Будова і експлуатація 

автомобіля ” 
  

Участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях 



Навчальні посібники 



Статті в періодичних виданнях 



• Дейнека С., Гринь М., Махмудов І. 
Використання матеріально-технічної 
бази сільськогосподарських 
підприємств в сучасних умовах. 

№11 листопад 
2014  

• Ясенецький В, Литовченко О, 
Чорношкур В., Дейнека С., 
Кушнарьов С., Махмудов І.                 
Техніка для аграріїв на виставках “ 
Зернові технології 2015”, “ Фрукти. 
Овочі. Логістика. ” 

№3 березень  
2015 

• Дейнека С., Кушнарьов С., Махмудов 
І.                                                  
Дослідження гідровисівних апаратів. 

№4 квітень 

2015 

• Ясенецький В., Чорношкур В., 
Дейнека С., Кушнарьов С.         
Техніка для аграрія на міжнародній 
виставці ІнтерАгроКомплекс 2015.                                        

№1 січень 

2016 

Статті в періодичних виданнях 



Проведено відкритий урок 

Дисципліна: Основи керування автомобілем та безпека 

дорожнього руху 

Тема: Дорожньо-транспортні пригоди 

Група: ЕН-131 

Дата: 25.02.2016 



 Участь у проведенні тижня безпеки 

дорожнього руху 

     Розроблено і виготовлено плакат. 

     Проведено відкриту виховну годину. 

Позааудиторна діяльність 



Проведення практики 



Робота по зміцненню    

матеріально-технічної бази 

коледжу 



Ремонт аудиторії 




