
ВП НУБіП України 
“Ніжинський агротехнічний коледж” 



 
 
 

Дисципліни, які викладає:  
 

економіка підприємства, 
економічна теорія 

Освіта:  вища, економіст, викладач 
політичної економії, 1985 р. 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання: 

викладач вищої категорії, старший 
викладач 

Стаж педагогічної діяльності: 33 роки 

Підвищення кваліфікації:  ННІ післядипломної освіти НУБіП 
України, 2018 р. 

Стажування на виробництві: Філія  «Ніжинського 
міськмолзаводу»  ДП «Аромат», 
2018 р. 



 
Київський державний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка, 1985 рік, 
політична економія 
 
Кваліфікація: 
економіст, викладач 
політекономії 



 
Навчально-науковий 

інститут післядипломної 
освіти НУБіП України,  

2018 р.  
 

Підвищення кваліфікації: 

свідоцтво СС 
00493706/006408-18 

від 04.06.2018 р.  
 



Стажування на виробництві: 
Філія «Ніжинський 

міськмолзавод» ДП 
«Аромат» (м. Ніжин), 2018 р. 



Заслужений викладач  
Національного аграрного університету,  2001 р. 

Державні нагороди 



Відмінник аграрної освіти та науки, 
2005 р. 

Відзнаки 

Трудова відзнака  
“ЗНАК ПОШАНИ”, 2009 р. 



Почесна Грамота 
Міністерства освіти і науки, 

2008 р. 

Грамоти 

Почесна Грамота 
НУБіП України, 2011 р. 

Почесна Грамота 
Ніжинської районної 

ради,  2018 р. 



Науково-методична діяльність 

Назва роботи Кількість 
стор. 

Рік 
виданн

я 
Основи підприємництва, менеджменту і маркетингу. 
Навчальний посібник. 

105 2016 

Економіка підприємства. Навчальний посібник. 146 2018 

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять 
для студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Економіка» 
(економічна теорія). 

75 2014 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Основи економічних теорій» (Економіка) . 

86 2015 

Методичні рекомендації для студентів ОКР «Спеціаліст» 
економічних спеціальностей для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Економіка АПК» . 

80 2015 

Методичні вказівки по написанню курсової роботи з 
дисципліни «Організація та планування роботи підприємств» 
для студентів спеціальності 5.07010102 Організація 
перевезень і управління на автотранспорті . 

30 2015 

Видання навчально-методичної літератури 



Науково-методична діяльність 

Назва роботи Кількість 
стор. 

Рік 
видання 

Методичні рекомендації для студентів ОКР «Бакалавр» для 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи 
підприємництва, менеджменту і маркетингу в АПК». 

95 2016 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 
дисципліни «Організація та планування роботи підприємств» 
для студентів ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 
5.07010102 Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті . 

40 2016 

Методичні рекомендації для студентів ОКР «Бакалавр» 
економічних напрямів для виконання практичних робіт з 
дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». 

30 2016 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Організація та планування роботи підприємств» 
для студентів ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 
5.07010102 Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті. 

35 2017 

Методичні рекомендації до переддипломної практики зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

44 2018 

Видання навчально-методичної літератури 



Участь у конференціях 
Назва конференції Місце 

проведення 
Рік  

проведення 
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції 
соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва 
України в контексті інтеграції у світову економіку” 

НАТІ 27.02.2015 

Міжнародна науково-практична конференція “Економічна модель 
сучасності: завдання, виклики, перспективи” 

НАТІ 06.04.2017 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан та 
перспективи розвитку аграрного сектору України” 

НАТІ 09.11.2017 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Наука в Україні: 
тенденції та вектор розвитку” 

НАТІ 07.12.2017 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Якісний 
професійний підхід – запорука успішної підготовки фахівця” 

НАТК 14.12.2017 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція  “Роль освіти, науки 
та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця” 

НАТК 29.03.2018 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та 
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій 
в контексті євроінтеграції” 

НАТК 31.10.2018 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 
професіоналізму фахівця – нові горизонти» 

НАТК 05.12.2018 



  
 
 



Підготовка студентів до участі у конференціях 
Назва конференції Місце 

проведення 
Рік  

проведення 
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції 
соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва 
України в контексті інтеграції у світову економіку”, Гринь В.І. 

НАТІ 27.02.2015 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
“Освіта і наука: студентський вимір”, Коваленко К.М. 

НАТК 24.11.2015 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
“Професійне становлення фахівця: традиції та нові підходи”, 
Болобан О.С. 

НАТК 11.05.2017 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
“Студентська наука-2017. Сьогодення та майбутнє”, Болобан 
О.С. 

НАТК 29.11.2017 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Наука в Україні: 
тенденції та вектор розвитку”, Ікальчик Н.М. 

НАТІ 07.12.2017 

Міжвузівська студентська науково-практична конференція 
“Перспективи розвитку економічної системи в умовах сучасних 
євроінтеграційних процесів”, Ікальчик Н.М. 

Бобровицький 
коледж 

економіки та 
менеджменту 

19.03.2018 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та 
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 
технологій в контексті євроінтеграції”,    Махов О.І. 

НАТК 31.10.2018 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 
професіоналізму фахівця – нові горизонти», Лавський В.О. 

НАТК 05.12.2018 



  
Тренінг  

«Розробка електронних підручників 

та навчальних посібників» 

Науково-методичні практичні 

семінари: 

 «Сучасна аграрна освіта – 2019»; 

 «Сучасна аграрна освіта – 2018»; 

 Щорічна участь у заході “День 

поля” на базі Носівської СДС 

Миронівського інституту пшениці 

імені В.М. Ремесла НААН України 
 
 



  
 
 

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Кам’янець-
Подільський, Кам’янець-Подільський університет: 
   
 Конкурсна робота на тему «Особливості формування витрат виробництва і 
калькулювання собівартості продукції рослинництва», Міжгородська  І. О., січень, 
2015 р. 
 Конкурсна робота на тему «Оцінювання ринкової позиції підприємства», Дубок 
А.С.,  січень, 2016 р. 

№ Назва роботи Номінація Рік 

1 Економіка підприємства. Навчальний 
посібник  

Навчальний 
посібник  

2018 

2 «Весняні мрії», кошик з квітами, 
 автор – Динько А.К. 

плетіння з 
бісеру 

2018 

3 Будиночок щастя», скарбничка, 
автор - Стадніченко О.В. 

робота по 
дереву 

2018 



№ Видання Назва друкованої  праці Рік 

1 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку 
агропромислового виробництва України в контексті 
інтеграції у світову економіку», 

Тенденції розвитку ринку засобів 
виробництва для аграрного сектору  

2015 

2 Збірник наукових праць Ніжинського агротехнічного 
інституту 

Регіональна програма фінансування робіт 
з будівництва, реконструкції, ремонту та 
утримання автомобільних доріг в 
Чернігівській області в контексті вирішення 
проблеми ресурсозбереження  

2017 

3 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Якісний професійний підхід – запорука 
успішної підготовки фахівця» 

Проблеми кадрового забезпечення на 
підприємствах автомобільного транспорту 

2017 

4 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Наука в Україні: тенденції та вектор 
розвитку» 

Проблеми трудової міграції в Україні  2017 

5 Збірник праць Ніжинського агротехнічного коледжу Проблеми кадрового забезпечення на 
підприємствах автомобільного транспорту 

2017 

6 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку, 
логістики та інформаційних технологій в контексті 
євроінтеграції» 

Інвестиції як фактор інноваційного 
розвитку регіону 

2018 

7 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції  «Роль освіти, науки та виробництва у 
формуванні професіоналізму фахівця» 

Соціально-економічні проблеми 
закріплення молодих фахівців в аграрному 
виробництві 

2018 

8 Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Формування професіоналізму фахівця – нові 
горизонти» 

Формування та розвиток ринку органічної 
продукції 

2018 



17 



 Економіка підприємства; 

 Економічна теорія; 

 Політична економія; 

 Економіка і планування 

виробництва; 

  Організація  та 

планування роботи 

підприємств 

 
 

Створено навчально-методичні комплекси  з дисциплін  
та електронні курси до них на платформі  Moodle: 

 Електронні курси 



В межах реалізації програми дуальної системи освіти проведені «сендвіч»-
курси  з дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» на базі Носівської 
селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В.М. 
Ремесла НААН України та ТОВ «Ніжинський консервний завод». 

 
 

Реалізація дуальної системи навчання 

 

 
Основні і оборотні засоби 
автотранспортного 
підприємства; 
Відносини власності  в 
економічному житті 
суспільства. 

 

 
 

Відкриті заняття з тем: 

 



Куратор груп ОН151 (випуск-2018), ОН 181, ОН 171. 
Групи ОН151, ОН171 –  переможці конкурсу «Краща група року» (2017р., 
2018р.) 
Відкриті виховні години: 
Вчимося заощаджувати (з відвідуванням Ощадбанку), 31-10-2017 р. 
«Україна – європейська держава», 03.09.2018р.  
«Чи знаєте ви?», 19.09.2018р. 
«Традиції сімейного виховання дітей у контексті ідей В.Сухомлинського», 
 07.11.2018 р. 



Екскурсія групи до Ніжинського Спеціального авіаційного загону 
з нагоди Дня рятувальника; 
Всесвітній день заощаджень та всеукраїнський тиждень 
фінансової грамотності; 
Брейн-ринг; 
Поїздка з групою до м. Львів; 
Благодійна виставка-ярмарок «Барви осені». 
Літературний вечір з нагоди Дня української писемності та 
мови; 
Зустріч групи з працівниками Ніжинського міжрайонного суду; 
Ярмарок професій. 
Свято огірка та ін. 

https://natc.org.ua/media/foto/news/news_20181105_009.jpg


 Ярмарок професій, група (ОН 151); 
 День відкритих  дверей НУБіП України; 
відвідано школи № 1, 4, 11 міста Ніжина (випускників ознайомлено з 
особливостями вступу до коледжу у 2019 році, запрошено взяти участь у Дні 
відкритих дверей). 
 



 
 

Дякую за увагу! 


