
Викладача циклової комісії 

транспортних технологій ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 



Загальні відомості 

Народився   30.03.1965 року  
Освіта  вища   
 Вінницький політехнічний інститут, 
1991 рік, «Автомобілі і автомобільне 
господарство», спеціальність інженер -механік  
          Педагогічний факультет НУБіП України 
за спеціальністю «Професійне навчання», 2008 
рік, спеціальність  інженер-педагог 
Категорія   вища  
Педагогічний  стаж   – 27 років 
Стаж на даному місці  – 13 років 
Місце роботи   ВП НУБіП України “Ніжинський 
агротехнічний коледж” , викладач  



Документи про освіту 



Атестати спеціаліста, видані   

 Регіональним сервісним центром МВС 

України 

Атестат спеціаліста № 005004 від 

14.07.2016 року з дисципліни будова і 

ТО транспортного засобу 

 

Атестат спеціаліста № 005003 від 

14.07.2016 року з дисциплін ПДР, 

основ керування т.з. і вимоги БДР, 

етика водія 



 - Свідоцтво про 

підвищення 

    кваліфікації СПК 86692 

видане 

    ІПО ІПП ДВНЗ 

«Університет 

менемеджменту освіти» 

від 24 березня 2016 року 

 - Свідоцтво про підвищення 

    кваліфікації СС 

00493706/007926 - 19  

видане ННІ післядипломної  

    освіти НУБіП України від 

20  лютого 2019 року 

Документи про підвищення кваліфікації 



Стажування у філії «Ніжинський міськмолзавод»  

ДП «Аромат» (транспортний цех) 



Участь в експертної комісії  МОН України 

 Член експертної комісії МОН 

з проведення акредитаційної 

експертизи спеціальності 

5.07010102 „Організація 

перевезень і управління на 

автотранспорті”  

 Коледжу економіки і 

технологій Чернігівського 

національного технологічного 

університету   

(Наказ МОН від 6.06.2017р. 

№863-А)  

15-17.06.2017р.  



Виконання обов'язків уповноваженої особи   

Українського центру оцінювання якості освіти  

при проведенні  зовнішнього незалежного оцінювання  



Участь в роботі педагогічної ради 

ВНЗ  

05.10.2018 29.10.2018 

1.03.2018 24.12 2015 

16.4.2015 

26.12.2016 



Участь у Всеукраїнських методичних 

об’єднаннях  викладачів   

«Транспортних технологій»   

і обласному методичному об’єднанні 

викладачів спецдисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. 

Чернігівської обл.  

Участь у Всеукраїнському методичному 

об’єднанні викладачів «Транспортних 

технологій», м. Вінниця, 24-25 квітня 

2018 р. Член робочої групи з організації 

автомобільних вантажних перевезень 

Участь у ІІ Всеукраїнському методичному 

об’єднанні викладачів «Транспортних 

технологій», м. Вінниця, 13 -14 вересня 

2018 р. Член робочої групи з організації 

автомобільних вантажних перевезень 

 

Участь у  

обласному 

методичному 

об’єднанні  

викладачів 

спецдисциплін 

30.10.2017р. 

 1.11.2018 р. 

м. Чернігів  



Підготовлена акредитаційна 

справа коледжу з підготовки  

водіїв транспортних засобів 

Отримано сертифікат МВС №001423 від 27.12.2018 про державну акредитацію  

ВП НУБІП України  «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 з підготовки водіїв транспортних засобів 

 



Організація і проведення всеукраїнських та обласних конкурсів 

Горбач В.І.- голова журі обласного конкурсу 

фахової майстерності серед учнів та майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ Чернігівської 

області з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва»  

18 травня 2016 року. 

Горбач В.І.- секретар журі III етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів з професії «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С» 3-5 червня 2015 року. 



Організація і проведення Тижнів безпеки дорожнього руху 

В рамках Тижня безпеки 

дорожнього руху організовано і 

проведено  23.5.2018 року  

круглий стіл «Безпека на дорозі»  

Студенти групи ЕН161 разом з 

викладачем Віктором Горбачем 

у рамках Тижня безпеки 

дорожнього руху (з 12 по 18 

листопада 2018 року) відвідали 

Територіальний сервісний 

центр №7443 м. Ніжина 



Відзнаки 

Подяка адміністрації  

ВП  НУБІП України 

 «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 від 2.10.2015  

за добросовісне 

виконання  обов'язків  



Навчально-методична та наукова робота 

 Видано  посібник з дисципліни 

«Організація автомобільних вантажних 

перевезень»: Транспортні технології. 

Вантажні автомобільні перевезення  

 

  Розроблено 5 методичних вказівок 

з дисципліни «Організація 

автомобільних вантажних перевезень 
 



Участь у конкурсі “Педагогічні інновації” НМЦ “Агроосвіта” 

В.І. Горбач, С.П. Приходько. Методичні вказівки до 

виконання курсового проекту для студентів 

спеціальності 5.07010102 „Організація перевезень і 

управління на автотранспорті” 

 Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 99 с. 

В.І. Горбач  Навчальний  посібник „Транспортні 

технології. Вантажні автомобільні перевезення”. 

 Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.- 355 с. 

В.І. Горбач, С.П. Приходько. 

Методичні вказівки до виконання 

дипломного проекту для студентів 

спеціальності 5.07010102 „Організація 

перевезень і управління на 

автотранспорті” освітньо -

кваліфікаційного рівня „Молодший 

спеціаліст”, Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя, 2015. – 85 с. 



Навчально-методична та наукова робота – участь в конференціях 

Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і 

виробництва» 9 - 10 грудня 2015 року, ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»,  Горбач В.І., керівник секції, 

доповідь і тези «Сучасний стан та 

перспективи змішаних автомобільно-

залізничних технологій перевезень» 

Всеукраїнська науково-практична  конференція  

«Проблеми та методи підготовки   

висококваліфікованих фахівців: виклик  

часу» 26 - 27 грудня 2016 року 

Горбач В.І., керівник секції, доповідь і 

стаття «Розвиток транспорту та 

 екологічні проблеми довкілля» 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця» 14-15 грудня 2017 року м. Ніжин 

Горбач В.І., керівник секції, доповідь і стаття 

«Освіта протягом життя: досвід і практика» 



Навчально-методична та наукова робота – участь в конференціях 

 
  Міжнародна     науково-практична конференція педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених  

«Розвиток  аграрних закладів у сучасному освітньому просторі» 

25-26 квітня 2018 року ВП НУБіП України «Заліщицький 

аграрний коледж ім. Є. Храпливого», м. Заліщики  

Горбач В.І., Застосування проектної  методики в сучасній 

системі підготовки фахівців  

Всеукраїнська  науково-практична конференція 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців 

та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у 

формуванні професіоналізму фахівця», 29-30 травня 2018  

року ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Горбач В.І., керівник секції, доповідь і стаття 

«Інтермодальні перевезення вантажів» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 

технологій в контексті євроінтеграції», 31 жовтня 2018 року, 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Горбач В.І., доповідь і стаття «Характеристика 

транспортних перевезень» 



Навчально-методична та наукова робота – участь в конференціях 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та студентів «Формування 

професіоналізму фахівця – нові горизонти»  

05 грудня 2018 року м.Ніжин  

Горбач В.І., доповідь і стаття  «Інструктажі водіїв - запорука 

безпечного руху транспорту» 



Навчально-методична та наукова робота – участь в семінарах 

Науково-методичні практичні семінари науково-

педагогічних та педагогічних працівників:«Сучасна 

аграрна освіта - 2016» 05 січня 2016 року, ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут», ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж», м. Ніжин.  

Доповідач Горбач В.І., Використання віртуальних 

тренажерів  

Науково-методичні практичні семінари науково-педагогічних та 

педагогічних працівників «Сучасна аграрна освіта – 2017», 24-26 

січня 2017р., ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», 

м. Ніжин.  

Тема доповіді «Роль конкурсів фахової майстерності в 

практичній підготовці фахівця. Методика проведення 

конкурсів з фахової майстерності». 

Семінар «Управління автотранспортом, ведення 

бухгалтерського обліку, технічне обслуговування 

автомобілів, GPS-моніторинг з використанням 

хмарної платформи «jПарус»  

Семінар проводила Корпорація Парус 19 квітня 2016 року 

в м. Вінниця  



Навчально-методична та наукова робота – участь в семінарах 

Науково-методичний практичний семінар науково-

педагогічних та педагогічних працівників 

«Сучасна аграрна освіта – 2018», до 120 річниці 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. – 31.01; 01.02; 

14.02.2018 р. 

 Доповідь: «Вимоги до викладачів та оплата 

праці педагогічних працівників в різних країнах 

світу»   

Науково-методичний практичний семінар 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників «Сучасна аграрна освіта - 2019» 

23-28.01.2019 р. ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж»,  

м. Ніжин 

  

 Доповідь: Проблеми підготовки 

професійних кадрів з логістики в умовах 

глобального конкурентного середовища 

 

  



13 січня 2016 року 

Участь у семінарі-тренінгу «Формування 

інформаційно-аналітичної компетентності 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників засобами інтелектуальних 

технологій 

Тренінг Озерян О. Л. (Національний 

педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова, м.Київ ) 

Участь у семінарі-тренінгу з підвищення 

педагогічної майстерності класних 

керівників 28 серпня 2018 року.  

ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Тренінг доцента кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського 

державного університету імені 

Миколи Гоголя Михайлової О. І. 

Навчально-методична та наукова робота – участь в 

семінарах, тренінгах 
 



Тренінг науково-методичного центру 

інформаційно аналітичного 

забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»: 

«Проектування електронних освітніх  

ресурсів у контексті оновлення 

професійної освіти»  

27 квітня 2017 року. 

Учасник: Горбач В.І. 

Навчально-методична та наукова робота – участь в 

семінарах, тренінгах 
 



Керівництво  науковою роботою студентів 

доповіді і тези  

Підготовка студента Лисенко Богдана  до 

Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Освіта і наука: студентський вимір», 

24.11.2015, ВП НУБіП України «НАТК», м. Ніжин.  

  Тема доповіді: «Екологічні проблеми транспорту» 

Підготовка студента Громиченко Дмитра до Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Наука і 

практика в сучасному світі: актуальні проблеми та тенденції 

розвитку», 27.11.2014, ВП НУБіП України «НАТК», м. Ніжин  

     Тема доповіді: «Європейські екологічні стандарти 

автомобільного транспорту та шляхи їх досягнення» 

Підготовка студентів до Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції: «Студентська наука - 2016  

«Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи» 

13.12.2016, ВП НУБіП України «НАТК», м. Ніжин.  

   Лисенко Богдан Тема доповіді: «Організація вантажних 

перевезень» 

   Гельман Ігор    Тема доповіді: «Організація змішаних 

перевезень » 



Керівництво  науковою роботою студентів 

Підготовка студента Ровного Євгенія до Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції  «Студентська 

наука – 2017: професійне становлення фахівця. Традиції та нові 

підходи», 24.11.2015, ВП НУБіП України «НАТК», м. Ніжин.  

  Тема доповіді: «Стратегія розвитку автомобільного 

транспорту України» 

Підготовка студента Перепечай Івана до Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції  «Студентська 

наука – 2017:«Сьогодення та майбутнє», 29.11.2017,  

ВП НУБіП України «НАТК», м. Ніжин.  
    Тема доповіді: "Транспортні коридори України » 

Підготовка студентів до Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції: «Студентська наука – 

2018: «Сьогодення та майбутнє»  15.05.2018, ВП НУБіП 

України «НАТК», м. Ніжин.  

    Лисенко Богдан Тема доповіді і тези: «Річковий 

транспорт України» 

    Прокопенко В.С. Тема доповіді і тези: «Державна 

програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 року» 

    Ємець А.О. Тема доповіді: «ДТП та їх класифікація» 



Керівництво  науковою роботою студентів 

Підготовка студентів до Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції: 

«Проблеми та перспективи розвитку обліку, 

логістики та інформаційних технологій в контексті 

євроінтеграції» 31.10.2018, ВП НУБіП України 

«НАТК», м. Ніжин.  

    Палій Д. М. Тема доповіді і тези:  «Історія 

організації дорожнього руху» 

    Ємець А.О. Тема доповіді : «Еволюційні стадії 

розвитку логістики в підприємстві» 

     Ємець А.О. Моя майбутня професія 

Підготовка студента Романенко О.С. до Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  педагогічних, науково-

педагогічних працівників та студентів «Формування 

професіоналізму фахівця – нові горизонти»  

05 грудня 2018 року ВП НУБіП України «НАТК», м.Ніжин  

    Тема доповіді і тези: «Транспортна система 

Німеччини» 



Відповідальний за лабораторію  з  

організації автомобільних перевезень 

Наявність сучасних мультимедійних 

засобів навчання в лабораторії 

 «Організації автомобільних перевезень» 

Сучасні стенди  

з дисципліни  

«Організація 

 автомобільних  

вантажних  

перевезень» 

Методичний куточок в лабораторії 

«Організації автомобільних перевезень» 



Відкрите заняття з дисципліни 

« Організація  автомобільних вантажних перевезень » 

Використання парку рухомого складу 

Організація групової форми роботи 
студентів групи ПН 171 

- Постановка проблеми 

- Обговорення завдання студентами 

-  Презентація результатів роботи групи 



Екскурсії : краще один раз побачити … 

Прилуцький кластер компанії  

 ІМК, ТОВ «АгроКім» 6.03.19 

Група ПН171 

Міжнародна 

виставка 

«TransUkrain 

2018: 

транспорт, 

логістика, 

інфраструк-

тура, склад» 

 м.Київ 

25.10.18 

Група ПС161 Міжнародні агропромислові  

виставки «Агровесна 2019» м.Київ 21.02.19   

Група ПС161 

Виробнича  

екскурсія на 

АТП Укртранс 

м.Київ  

20.07.17  



Профорієнтаційна робота у школах і ліцеях Корюківського р-ну 



31 травня 2018 р., зайняте І місце  

Спортивні досягнення 

https://natc.org.ua/media/foto/news/news_20180531_042.jpg


Дякую за увагу! 


