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1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. СТРУКТУРА 

Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного 

університету – державний навчальний заклад І рівня акредитації, який 

проводить підготовку молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів, 

молодших бакалаврів. Протягом 2019 року коледж за підтримки університету 

працював за такими видами діяльності:  освітня,  науково-дослідна, 

інноваційна, практична, виховна, профорієнтаційна, спортивна, виробнича. 

Організаційно-правова форма – заклад  без  права  юридичної  особи.                                                                                                                                                                               

 У відповідності з наказом Міністра аграрної політики України за №148 

«Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького 

державного аграрного університету» з 26 травня 2003 року технікум ввійшов в 

структуру Вінницького державного аграрного університету на правах 

відокремленого структурного підрозділу без прав юридичної особи. 

Відповідно змінено назву технікуму – «Чернятинський аграрний технікум  

Вінницького державного аграрного університету». 

    З входженням в структуру Вінницького ДАУ  коледж керується 

«Положенням університету», схваленим конференцією трудового колективу 

ВДАУ 4 вересня про Чернятинський аграрний технікум  Вінницького 

державного аграрного університету,  2003 року.  

Згідно  наказу  Міністерства  аграрної  політики  України  № 879 від 10  

грудня 2007  року  Чернятинський  аграрний  технікум Вінницького  ДАУ  

перейменований  в Чернятинський  коледж Вінницького ДАУ. 

Згідно наказу Вінницького національного університету № 55, виданого 1 

березня 2010 року у відповідності до Статуту Вінницького національного 

аграрного університету та у зв’язку із присвоєнням університету статусу   

«національного» змінено назву - Чернятинський коледж  Вінницького 

державного аграрного університету на Чернятинський коледж Вінницького 

національного аграрного університету. 

Адреса коледжу: 23124, вул. Графа Львова 28, с.Чернятин, Жмеринського 

району, Вінницької області.  
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Коледж, як відокремлений структурний підрозділ Вінницького НАУ,  

включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України 

(довідка № 02-Д-796 07.07.2010 року):  

    - ідентифікаційний код 00497236 

- організаційно-правова форма за КОПФГ – підрозділ 

- форма власності за КФВ - загальнодержавна власність.  

В березні 2018 року директором обрали 

Кучерявого Віталія Петровича – доктора 

сільськогосподарських наук, професора. 

Педагогічний  колектив коледжу є 

стабільний протягом багатьох років,  

високопрофесійний, здатний вирішувати 

поставлені перед ним завдання. Першу та 

вищу категорії мають 76% викладачів. 

У 2019 році Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного 

університету  здійснював  підготовку кваліфікованих молодших спеціалістів зі 

спеціальностей: 

201 «Агрономія» – ліцензований обсяг 50 осіб за денною формою та 25 

осіб за заочною формою навчання;  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

(Бджільництво) - ліцензований обсяг 25 осіб за денною формою та 20 осіб за 

заочною формою навчання; 

208 «Агроінженерія» - ліцензований обсяг 50 осіб за денною формою та 

50 осіб за заочною формою навчання; 

071 «Облік і оподаткування» - ліцензований обсяг 75 осіб за денною 

формою та 40 осіб за заочною формою навчання. 

      Підготовка молодших спеціалістів здійснюється, як на базі базової 

середньої освіти так і на базі повної загальної середньої освіти. 

     Для надання освітніх послуг коледж має міцну навчально-матеріальну базу, 

соціальну інфраструктуру і добре укомплектований педагогічними кадрами. 

До структури коледжу входять:  
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 3 відділення: 

- інженерно-технологічне: 

208 «Агроінженерія»  

204«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

(Бджільництво); 

- обліково-агрономічне: 

201 «Агрономія» 

071 «Облік і оподаткування»; 

- навчально-виробниче: ремонтно-механічна майстерня, автогараж, машинний 

двір, автотозаправка, зерновий тік, тваринницька ферма, складські 

приміщення, трактори, вантажні та легкові автомобілі, комбайни, 

сільськогосподарські машини. 

Загальна  площа землекористування коледжу - 1299 га,  в.т.ч : 

 - с-г угіддя- 1005 га. 

 - рілля- 511 га. 

 - багаторічні насадження - 434 га. 

 - ліси - 80 га. 

 - ставки - 111 га. 

 - навчально-дослідне поле - 3 га. 

 - навчальна пасіка - 25 бджолосімей. 

 5 циклових комісій: 

- загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін; 

- спеціальних дисциплін по бджільництву; 

- обліково-економічних дисциплін; 

- агрономічних дисциплін;  

- технічних дисциплін. 

Підрозділи: 

 Адміністративна рада коледжу 

 Педагогічна рада коледжу 

 Методична рада коледжу 

 Організаційно-методична комісія коледжу 
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 Стипендіальна комісія 

 Методичне об'єднання кураторів груп 

 Рада студентського самоврядування 

 Бібліотека коледжу 

 Адміністративні та господарські підрозділи 

Навчальний процес у коледжі забезпечують 50 викладачів, в тому числі: 

- штатних – 50; 

- докторів  наук - 1; 

- професор – 1; 

- викладачів вищої категорії – 30; 

- викладачів першої категорії – 6; 

- викладачі другої категорії – 3; 

- спеціаліст – 10; 

- мають педагогічне звання «викладач-методист» – 14. 

Соціально-побутова інфраструктура коледжу включає в себе три 

гуртожитки, їдальню, спортивний комплекс (три спортивні зали, футбольне 

поле та спортивні майданчики), медпункт та ін. 

Опалення навчальних і виробничих приміщень здійснюється автономно за 

допомогою двох газових котелень та котельні на твердому паливі. 
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Організаційно-штатна структура 

Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Директор 

Чернятинського коледжу 

Вінницького національного 

аграрного університету 

Зав. навч.-вироб. майстерні      1 ос. 

Зав. навч. лабораторії                1 ос. 

Пров. юрисконсульт                  1 ос. 

Пров. економіст                         1 ос. 

Пров. інженер комп. систем     1 ос. 

Ст. інспектор з кадрів               1 ос. 

Зав. канцелярії                           1 ос. 

Архіваріус                                  1 ос. 

Адміністративна 

частина 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

 

Навчальна 

частина 

 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Соціальний педагог               1 ос. 

Культорганізатор                   1 ос. 

Керівник гуртка                     1 ос. 

Завідувач гуртожитку           1 ос. 

Вихователь                             1 ос. 

Черговий гуртожитку            8 ос. 

 

 

 

Виховна 

частина 

Заступник директора з 

АГР 

Адміністративно-

господарська 

частина 

 

Завідувач навчально-

виробничого господарства 

Провідний інженер              1 ос. 

Провідний фахівець             2 ос. 

Інженер                                  2 ос. 

Завідувач складу                   2 ос. 

Електрогазозварник             2 ос. 

Механік                                  1 ос. 

Водій автомобіля                  5 ос. 

Тракторист                            7 ос. 

Візник                                    2 ос. 

Навчально-

виробнича 

частина 
 

Фінансово-

бухгалтерська 

частина 
 

Головний бухгалтер 

Заст. гол. бухгалтера     1 ос. 

Бухгалтер                        5 ос 

Касир                               1 ос. 

Обліковець                      1 ос. 

Провідний інженер 

(інженер-електронік)             1 ос. 

Інженер з охорони праці       1 ос. 

Інженер з ремонту                 1 ос. 

Завідувач господарства         3 ос. 

Завідувач їдальні                    1 ос. 

Кухар                                       1 ос. 

Агент з постачання                1 ос. 

Сестра медична                      1 ос. 

Перукар                                   1 ос. 

Слюсар-сантехнік                   3 ос. 

Оператор газ. котельні           7 ос. 

Електромонтер з обслуг. та 

ремонту електроустаткув.     1 ос. 

Робітник з комплекс. обслуг. 

і ремонту будинків                 5 ос. 

Вахтер                                      3 ос. 

Столяр                                      2 ос. 

Прибиральник служб. 

приміщень                             18 ос. 

Сторож                                   10 ос. 

Садівник                                  1 ос. 

Двірник                                    2 ос. 

Керівник фіз. виховання        1 ос. 

Завідувач відділення              1 ос. 

Зав. навч.-виробн. практики  1 ос. 

Методист                                 2 ос. 

Адміністратор бази даних     1 ос. 

Фахівець з профорієнтації     1 ос. 

Завідуючий бібліотекою        1 ос. 

Бібліотекар                              2 ос. 

Викладач                                 40 ос. 

Майстер вир. навчання           3 ос. 

Секретар навч. частини          1 ос. 

Диспетчер                                1 ос. 

Старший лаборант                  1 ос. 

Лаборант                                11 ос. 

Секретар-друкарка                  5 ос. 
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2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Освітня діяльність закладу реалізується відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про 

вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року, постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах», Державних вимог до акредитації 

напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 13.06.2012 р. №689, Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

24 грудня 2003 року № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року № 1377),  наказу 

Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002 «Про затвердження 

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 27.10.1999 р. № 370 «Про затвердження Положення 

про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-

технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України», Державних 

будівельних норм «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних 

закладів» ДБН В.2.2-3-97, листів МОН №1/9-207 від 20.03.2012 «Щодо 

ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», № 1/9-711 від 

11.10.2013 «Щодо змін у сфері акредитації та ліцензування»,  № 1/9-542 від 

17.10.2014 року «Деякі питання ліцензування на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 233», Постанова 

Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року «Про затвердження 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

Освітня діяльність в  коледжі здійснювалась відповідно до 

акредитованих та ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей. 
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2.1. Ліцензування, акредитація 

      - Ліцензування: 

за підтримки В.А.Мазура, ректора університету та І.В.Гунько, проректора з 

науково-педагогічної та навчальної роботи  здійснено ліцензування фахового 

молодшого бакалавра з спеціальностей: 201 «Агрономія», 071 «Облік і 

оподаткування», 208 «Агроінженерія», 204 «Технологія зберігання і переробки 

продукції тваринництва (бджільництво)», 206 «Садово-паркове господарство» 

(Наказ МОН від 24.05.2019 р. №661-л) та ліцензування молодшого бакалавра з 

спеціальності 208 «Агроінженерія» (Наказ МОН від 7.03.2019 р. №211-а); 

    - Акредитація: 

Протягом 2019 року у коледжі 

акредитована спеціальність: 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва» (Наказ МОН від 08.01.2019 р. 

№13). 

 

2.2. Відкриті заняття, олімпіади, конкурси, методичні об’єднання 

На сучасному етапі розвитку суспільства світова педагогічна думка 

здійснює пошук нових пріоритетів в освіті. Зміна характеру і змісту праці 

ставить перед нашим суспільством серйозні завдання, пов’язані із 

виведенням освіти України на рівень розвинених країн світу шляхом 

реформування її концептуальних, структурних та організаційних засад. 

Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати 

вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм 

навчання, оновлення змісту навчального процесу. 

Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової 

стратегії і тактики викладання, що в свою чергу вимагає перегляду підходів 

до роботи тих, хто забезпечує навчальний процес, в першу чергу – до 

викладачів. 

Постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених 

робочими планами  коледжу, відповідно до Законів України “Про освіту”, 
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“Про вищу освіту” повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, 

насамперед, проведенням відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом 

методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації 

педагогічних працівників, що проводиться з метою активізації їх творчої 

професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної 

освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання.  

Відкриті заняття у коледжі проводились згідно плану та графіків 

проведення, зокрема, поза межами навчального закладу:  

1. Заняття-проєкт, екскурсія до краєзнавчого музею м.Жмеринки 

(Іноземна мова), тема: «Art in my life» 

(Білоус В.І.);  

2. Заняття-екскурсія до театру 

ім.Садовського м.Вінниця (Зарубіжна 

література), тема: «Трагізм в образі Анни Кареніної» 

(Волкотруб А.О.); 

3.Практичне заняття на виробництві в ботанічному 

саду «Поділля» м. Вінниці, на базі Вінницької філії ДУ 

«Інститут охорони ґрунтів України» (Волкотруб Н.В., 

Дячок Л.П.); 

3. Бінарне 

заняття-екскурсія на тему: «Театр у 

нашому житті» (поєднані предмети: 

Українська література, Культурологія, 

Іноземна мова), м.Вінниця, драматичний 

театр ім. Садовського (Волкотруб А.О., Білоус 

В.І., Коломієць С.І.); 

 4.Заняття-екскурсія на тему: «Суд. Наші права 

та обов’язки» (Жмеринський суд), м.Жмеринка 

(Чернега В.С.); 
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5.Був проведений цікавий літературний 

альманах на тему: «Шевченко – геній 

української літератури» (Коломієць С.І.). 

6. У цікавій формі був  

Одним із 

видів 

популяризації 

навчання в коледжі є проведення студентських 

конкурсів та олімпіад, за результатами яких, кращі 

студенти брали участь в обласних етапах:  

1. III етап XIX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. Брала участь 

Огороднік Марина, посіла ІІ місце. Викладач – 

Стасюк С.А.; 

2. ІІ (обласний) етап ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 

студентів ЗВО Вінницької області. Брала участь Огороднік Марина, посіла ІІI 

місце. Викладач – Стасюк С.А.  

Викладачі коледжу є активними учасниками методичних об’єднань нашого 

регіону. В 2019 році на базі коледжу проведено два обласних методичних 

об’єднання: 

1. Методичне об’єднання викладачів іноземних мов Вінницької області на 

тему: 
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«Актуальні проблеми та методики викладання іноземних мов». (Кучерявий 

В.П., Білоус В.І.); 

2. Методичне об’єднання викладачів транспортних дисциплін у формі 

науково-практичної конференції «Дуальна освіта, як форма підвищення 

конкурентоздатності». (Кучерявий В.П., Білоус В.І., Стефанішен М.В., 

Шульган В.В., викладачі технічних дисциплін). 

 

    Протягом року значна увага приділялась підготовці до ДПА (ЗНО). 

Директором коледжу, заступником директора з навчальної роботи, 

викладачами-предметниками було проведено значну кількість заходів, 

використані сучасні форми, методи та прийоми. Неодноразово проводились 

батьківські збори, ректорський та директорський контролі, нестандартні 

заняття, співбесіди, факультативи, консультації. Був проведено навчально-

виховний захід 

присвячений Героям 

України, де наголос 

було зроблено на 

завданнях ДПП з історії 

України (Гук Л.П., 

Волкотруб А.О., Білоус 

В.І.). 
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         2.2. Результати прийому у 2019 році. Формування контингенту (профорієнтаційна діяльність) 

 

№ 

 

Шифр  і назва 

спеціальності  

ДЕННА ФОРМА              ЗАОЧНА ФОРМА 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 о
б
ся

г
  

Д
Е

Н
Н

А
  
ф

о
р

м
а
 

Кількість поданих 

заяв 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 в

сь
о

го
  
 в

 2
0
1
9

 

р
о
ц

і Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 о
б
ся

г
  

 З
А

О
Ч

Н
А

 ф
о
р

м
а

 

Кількість поданих заяв 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 в

сь
о

го
  
 в

 2
0
1
9

 

р
о
ц

і 

9
 к

л
ас

 

1
1
 к

л
ас

 

П
Т

Н
З

 

В
С

Ь
О

Г
О

  
З

А
Я

В
  

    
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

9
 к

л
ас

 

1
1
 к

л
ас

 

П
Т

Н
З

  

В
С

Ь
О

Г
О

  
З

А
Я

В
  

 

1 071 Облік і оподаткування 75 28 5 4 37 17 40  - 6 16 22 16 

2 208 Агроінженерія 50 41 9 6 56 42 50  - 4 27 31 27 

3 201 Агрономія 50 34 11 4 49 22 25  - 3 15 18 10 

4 204 Технологій виробництва і переробка 

продукції тваринництва (бджільництво) 
 

25 
  22  

 8 

 

3 
        33 10 20  - 3 4 7 7 

 ВСЬОГО 200 125 33 17 175 91 135  - 16 62 78 60 
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Формування контингенту студентів 

Формуванню контингенту студентів в коледжі приділялася значна увага. 

Починаючи з  лютого місяця 2019 року проводилась профорієнтаційна 

робота. Налагоджені і постійно підтримувались зв'язки зі школами району та 

області (викладачі коледжу закріплені за певними районами, школами 

навколишніх районних центрів), організаціями та підприємствами різних форм 

власності по залученню до навчання абітурієнтів. В 2019 році реорганізований 

сайт коледжу, на  якому відображена повна інформація як про коледж в цілому, 

так і про спеціальності. Підтримувався тісний зв'язок зі службами зайнятості 

регіону по залученню випускників шкіл до навчання та набуття професії.  

Протягом року представники коледжу  брали участь у заходах, які проводили 

центри зайнятості населення  Жмеринського, Барського, Шаргородського, 

Муровано-Куриловецького, Тиврівського районів Вінницької області та деяких 

районів Хмельницької області. 

В коледжі проводились «Дні 

відкритих дверей», «Тижні по 

спеціальностях», культурно-масові та 

спортивні заходи із запрошенням учнів шкіл 

та студентів професійно-технічних 

навчальних закладів регіону. В лютому 2019 

року відбувся перший етап Дня відкритих 

дверей, на якому був присутній ректор університету – В.А.Мазур.  

Подавались оголошення про Правила прийому до коледжу в обласні  та 

районні газети, телебачення та в соціальні мережі. 

До профорієнтаційної роботи широко залучалися студенти (під час 

проходження практики). 

У загальному вигляді профорієнтаційна робота у коледжі здійснювалась 

за такими напрямками: 

- професійна інформація; 

- професійна пропаганда;  

- професійна агітація. 
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В залежності від змісту заходів профорієнтація була розбита на ІІ етапи: 

I етап. Попередня адаптація (профорієнтаційні зустрічі, консультації): 

-  зустріч з батьками учнів на 

батьківських зборах в школах у відповідності 

до графіка проведення профорієнтаційної 

роботи викладачами коледжу; 

-  інформація  про історію та традиції 

коледжу; 

-  знайомство із структурою 

коледжу, кадровим складом; 

-  роз'яснення умов вступу до 

коледжу; 

-  повідомлення про пільги при 

вступі;  

-  інформація про навчальні комплекси тощо. 

II етап. Профорієнтаційні екскурсії: 

- проведення днів відкритих дверей у коледжі (знайомство з 

матеріальною базою, оснащенням кабінетів і лабораторій, виступи 

адміністрації, голів циклових комісій, найкращих студентів спеціальності, 

демонстрація рекламного ролика про коледж тощо); 

- запрошення   учнів  шкіл на дні  проведення у коледжі спортивних 

змагань, конкурсів «кращий за професією», інших заходів; 

- проведення заходу «Ярмарок професій»; 



 
 15 

 

- флеш-моби. 

Така робота сприяла 

залученню до навчання 

професійно-зорієнтованої 

молоді, про що свідчить конкурс 

на дану спеціальність.   

Доукомплектування груп другого 

курсу абітурієнтами з повною загальною 

середньою освітою з сертифікатами ЗНО 

сприяло збереженню академічних груп.  

Динаміка змін контингенту студентів 

Педагогічним колективом проводиться системна робота по збереженню 

контингенту студентів. З перших днів навчання створюються сприятливі умови 

для навчання в коледжі та проживання студентів у гуртожитку.  

У коледжі розроблено ряд заходів, спрямованих на індивідуальну роботу 

з невстигаючими студентами та на підвищення якості засвоєння навчального 

матеріалу. Студенти, які вступили до коледжу, швидко адаптуються до умов 

навчання та вимог навчального закладу.  

Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу, 

диференційований та індивідуальний підхід у процесі навчання, застосування 

різноманітних форм і методів навчально-виховної роботи створює в колективі 

коледжу атмосферу доброзичливості, взаємодовіри, співробітництва між 

адміністрацією колежу, викладачами та студентами. Все це сприяє тому, що 

відрахування студентів, в основному, може здійснюватися з причин, 

обумовлених чинним законодавством (академвідпустка, призов до лав 

збройних сил України, за сімейними обставинами тощо).  

Контингент студентів згідно даних ЄДЕБО наведено в таблицях. 
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Контингент студентів коледжу в 2019 році 

Кількість 

всього 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

503 Державне 

замовлення 

Контракт Державне 

замовлення 

Контракт 

333 7 128 35 

 

Контингент студенів спеціальності 201 Агрономія:    

Спеціальність Освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень  

Форма 

навчання 

Разом Кількість студентів по 

курсах 

І ІІ ІІІ ІV 

201 Агрономія  молодший 

спеціаліст 

денна 92 13 23 26 30 

заочна     31 10 11 10 - 

разом 123 23 34 36 30 

 

             Контингент студентів спеціальності 208 Агроінженерія: 

Спеціальність Освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень  

Форма 

навчання 

Разом Кількість студентів по 

курсах 

І ІІ ІІІ ІV 

208 

«Агроінженерія»  

молодший 

спеціаліст 

денна 152 33 41 38 40 

заочна 83 27 23 33 - 

разом 235 60 64 71 40 

 

Контингент студентів спеціальності 071 Облік і  оподаткування: 

Спеціальність Освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень  

Форма 

навчання 

Разом Кількість студентів по 

курсах 

І ІІ ІІІ ІV 

071 Облік і 

оподаткування 

молодший 

спеціаліст 

денна     52 11 17 24 - 

заочна 26 16 10 - - 

разом 78 27 37 24 - 

 

Контингент студентів спеціальності 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва: 

 

Спеціальність 

Освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

Форма 

навчання 
Разом 

Кількість студентів по 

курсах 

І ІІ ІІІ ІV 

204 Технологія 

виробництва та 

молодший 

спеціаліст 

денна 44 6 12 13 13 

заочна 23 9 8 6 - 
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переробки 

продукції 

тваринництва 

 

разом 67 15 20 19 13 

 

2.3. Кадрове забезпечення. Підвищення кваліфікації. Результати атестації 

викладачів 

- Кадрове забезпечення: 

1. Інформація про директора коледжу  

Кучерявий Віталій Петрович з 26 грудня 2017 року призначений 

виконуючим обов’язки директора Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету. 

У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський 

інститут. В 2012 році захистив докторську дисертацію на тему: 

«Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність при 

використанні в раціонах бактеріальних препаратів». 

З липня 2014 року працював виконуючим обов’язки завідувача кафедри. З 

вересня 2016 року – завідувач кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету. 

Загальний стаж науково-педагогічної  роботи становить  22 роки. 

Має 252 наукових праці, із них 93 за останні 5 років, є співавтором 9 

патентів України, за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України 

нагороджений золотою медаллю конкурсу на кращу продукцію, технологію, 

наукову розробку «Агро-2014». Під керівництвом Кучерявого В.П. 

підготовлено 1 кандидатську дисертацію та успішно працюють 8 аспірантів. 

Співпрацює з науковцями та науково-дослідними установами Грузії, 

Білорусії, Казахстану, Таджикистану, Молдови та Польщі. 

2. Загальна характеристика професорсько-викладацького складу: 

 

№ 

з/п 

Показник 

2019 рік 

1. Загальна чисельність професорсько-

викладацького складу, що працює на 

спеціальності, (осіб)  

з них: докторів наук, професорів  

           кандидатів наук, доцентів 

 

50 

1 

1 
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№ 

з/п 

Показник 

2019 рік 

2. Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%)  

           кандидатів наук, доцентів (%) 

50/100 

- 

- 

3. Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  

          кандидатів наук, доцентів 

- 

- 

- 

4. Середній вік штатних викладачів з науковими 

ступенями і вченими званнями:  

в т.ч. докторів наук, професорів  

          кандидатів наук, доцентів 

 

 

45 років 

45 років 

5. Кількість   викладачів пенсійного віку  

в т.ч. докторів наук, професорів 

          кандидатів наук, доцентів 

7 

- 

- 

6. Частка викладачів, базова освіта яких не 

відповідає дисципліні, що викладається (%) 

- 

7. Середньорічне педагогічне навантаження 

викладачів (год.) 
720 

8. Загальна частка викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації за останні 5 років. % 

100 

 

3. Склад циклових комісій і характеристика викладацького складу навчального 

закладу:   

№ 

з/

п 

 

 

 

 

Назва 

циклової комісії 

П
р

о
ф

ес
о

р
сь

к
о
- 

в
и

к
л

а
д

а
ц

ь
к

и
й

 с
к

л
а

д
, 

о
сі

б
 

 

З них працюють 

На постійній основі Сумісники 

Р
а

зо
м

, 
о
сі

б
 %

 

У тому числі У тому числі 

Д
о

к
т
о

р
и

 н
а

у
к

, 

п
р

о
ф

ес
о

р
и

, 
о

сі
б

 

%
 

К
а

н
д

и
д

а
т
 н

а
у

к
, 

д
о
ц

ен
т
и

, 
о

сі
б

 %
 

Б
ез

 н
а

у
к

о
в

и
х

 

ст
у

п
ен

ів
  
в

ч
ен

и
х

 

зв
а
н

ь
, 
о

сі
б

 %
 

 
Р

а
зо

м
, 

о
сі

б
  
%

 

Д
о

к
т
о

р
и

 н
а

у
к

, 

п
р

о
ф

ес
о

р
и

, 
о

сі
б
 

%
 

К
а

н
д

. 
н

а
у

к
, 

д
о
ц

ен
т
и

, 
о

сі
б

 %
 

 

1. Загальноосвітніх 

дисциплін та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

17 17/100 - - 17/100 - - - 

2. Агрономічних 

дисциплін 

 

6 6/100 - - 6/100 - - - 

3. Технічних 

дисциплін 

 

13 12/92,

3 

- 1/7,7 12/92,3 1/7,7 - 1/7,7 
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4. Обліково-

економічних 

дисциплін 

9 9/100 - - 9/100 - -  - 

5. Спецдисциплін 

по бджільництву 

 

5 5/100 1/20 - 4/80 - - - 

 Разом 50 49/97,9 1/2,1 1/2,1 49/97,9 1/2,1 - 1/2,1 

 

4. Кадрове забезпечення спеціальності «Облік і оподаткування» 

 

 Підготовку студентів за спеціальністю  071  Облік і  оподаткування 

здійснює 21 викладач; з яких 21 - штатних. За результатами атестації вищу 

категорію мають 15 викладачів, першу – 3 викладачі; 5 викладачів мають 

педагогічні звання «викладач-методист». 

Випускаюча циклова комісія 

обліково-економічних дисциплін 

нараховує 9 викладачів, з яких 9 –  

штатних. 

За результатами атестації: 6 – 

вищої категорії, 2 – першої категорії. 

До роботи залучені фахівці, які мають  

великий педагогічний досвід роботи і 

вміло передають знання та вміння 

студентам. Це такі викладачі, як Дячок І.Й.,  Новотна Н.М., Матеуш І.М., 

Бардюк В.В., Шульган М.Я., Підгаєць Л.В., Трач С.В., Пиндик М.В.  

      Завідувач обліково-агрономічного відділення - Дячок І.Й. працює на посаді 

з 1997 року. 

Новотна Н. М. очолює  циклову комісію обліково-економічних дисциплін, є 

викладачем вищої категорії; вміло передає свій теоретичний та практичний 

досвід роботи випускникам спеціальності.  

Всі викладачі, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності, мають 

відповідну фахову підготовку стосовно дисциплін, які викладають, своєчасно 

підвищують кваліфікацію та атестуються. 

5. Кадрове забезпечення спеціальності «Агроінженерія» 
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 Підготовку студентів за означеною спеціальністю забезпечують 29 

викладачів, з них 28 - штатні. Один викладач має вчений ступінь - кандидат 

технічних наук. За результатами атестації вищу категорію мають 16 викладачів, 

першу – 5 викладачів; 8 викладачів мають педагогічне звання «викладач-

методист». 

Випускаюча циклова 

комісія технічних дисциплін 

нараховує 13 викладачів, з 

них – 12 штатних. За 

результатами атестації: 5 – 

«спеціалісти вищої категорії», 

3 – «першої категорії», 3 

мають педагогічне звання 

«викладач-методист».  

До роботи залучені 

фахівці, які мають великий педагогічний досвід роботи та стаж виробничої 

діяльності і вміло передають знання та вміння студентам. Це такі викладачі, як 

Стефанішен М.В., Спендовський О.Г., Кордонець М.К., Крешун А.І.  

         Завідувач інженерно-технологічного відділення - Стефанішен М.В. в 1985 

році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Механізація сільського господарства», в 1992 р -Українську 

сільськогосподарську академію і отримав кваліфікацію інженера-педагога. В 

коледжі працює з 1986 року, на посаді завідувача відділення - з 2000 року, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, автор навчального посібника 

«Загальна електротехніка з основами автоматики», типових програм та 

робочого зошита. Член навчально-методичної комісії з спеціальності 

«Агроінженерія» при НМЦ «Агроосвіта» м.Київ. 

         Циклову комісію технічних дисциплін очолює Шульган В.В. – спеціаліст, 

який вміло передає свій теоретичний та практичний досвід роботи випускникам 

спеціальності.  
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Усі викладачі, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності, мають 

відповідну фахову підготовку стосовно дисциплін, які викладають, своєчасно 

підвищують кваліфікацію та атестуються. 

6. Кадрове забезпечення спеціальності  201 «Агрономія»  

 Підготовку студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» забезпечують 29 

викладачів; з яких - 29 штатних. За результатами атестації вищу категорію 

мають 20 викладачів, першу – 4 викладачі, 9 викладачів мають педагогічні 

звання «викладач-методист». 

Випускаюча циклова комісія 

агрономічних дисциплін нараховує 9 

викладачів, з яких 9 -  штатних. За 

результатами атестації  6 – «вищої 

категорії», 2 – «першої категорії». До 

роботи залучені фахівці, які мають  

великий педагогічний досвід роботи і 

вміло передають знання та вміння 

студентам. Це такі викладачі, як Ящук І.І.,  Нечипуренко Л.О., Дячок Л.П., 

Ящук О.М., Присяжнюк О.В.,   Малюта В.Ф. 

         Ящук І.І. очолює  циклову комісію спеціальних агрономічних дисциплін, є 

викладачем вищої категорії, який передає свій теоретичний та практичний 

досвід роботи випускникам спеціальності.  

Всі викладачі, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності, мають 

відповідну фахову підготовку стосовно дисциплін, які викладають, підвищують 

кваліфікацію та атестуються. 

7. Кадрове забезпечення зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

 Підготовку студентів за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» забезпечують 20 викладачів; з яких  - 20 

штатних. За результатами атестації вищу категорію мають 14 викладачів, 

першу – 4 викладачі; 7 викладачів мають педагогічні звання «викладач-

методист». 
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Випускаюча циклова комісія 

спеціальних  дисциплін по 

бджільництву нараховує 5 

викладачів, з яких 5 -  штатних. За 

результатами атестації: 1- доктор 

сільськогосподарських наук, 4 

викладачі  – «вищої категорії», 3 

викладачі мають педагогічні звання 

«викладач-методист».  

До роботи залучені фахівці, які мають  великий педагогічний досвід роботи 

і вміло передають знання та вміння студентам. Це такі викладачі, як Волкотруб 

Н.В.,  Волкотруб С.О., Горячий В.А., Жуковська Т.С. 

Завідувач інженерно-технологічного відділення Стефанішен М.В. в 1985 

році закінчив Кям’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю  «Механізація сільського господарства», в 1992 р -Українську 

сільськогосподарську академію і отримав кваліфікацію інженера-педагога. В 

коледжі працює з 1986 року,  на посаді завідувача відділення - з 2000 року. 

Горячий В.А. очолює  циклову комісію спеціальних дисциплін по 

бджільництву, є викладачем вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-

методист»; вміло передає свій теоретичний та практичний досвід роботи 

випускникам спеціальності.  

Всі викладачі, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності, мають 

відповідну фахову підготовку стосовно дисциплін, які викладають, підвищують 

кваліфікацію та атестуються. 
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- Підвищення кваліфікації, результати атестації викладачів (2019 рік): 

 
№ П.І.П. Дата, 

місце останнього 

підвищення 

кваліфікації 

Термін 

підвищення 

кваліфікації в 2018 

році 

Дисципліна, 

яку викладає 

1

1. 

Волкотруб Аркадій 

Олексійович 
НУБіП України 

ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво  

СС 

00493706/005138- 

18, від 

28.02.2018р. 

 
 
Лютий,2019 р. 

 
Українська мова  

2

2. 
Коломієць Світлана 

Іванівна  

НУБіП України 

ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ 187728, 

від 05.02.2016 р. 

 
Лютий,2019 р. 

 
Українська мова  

3

3. 
Кордонець Михайло 

Каленикович  

НУБіП України 

ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ 187729, 

від 05.02. 2016 р. 

Лютий. 2019 р. Охорона праці  

4

4. 
Білоус Валентина 

Іванівна  

НУБіП України 

ННУ 

післядипломної 

освіти, свідоцтво  

СС 

00493706/005126- 

18, від 28.02.2018 

р. 

Лютий, 2019 р. Професійна етика  

5

5. 
Волкотруб Надія 

Василівна  

НУБіП України 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ 178020, 

від 06.11.2015 р. 

Лютий. 2019 р. Кормовиробництво  

6

6. 
Порощук Олена 

Володимирівна  

- Лютий. 2019 р. Паливо - мастильні  

матеріали.  

основи 

теплотехніки і 

гідравліки, трактори 

і автомобілі  

7

7. 
Крешун Анатолій 

Іванович  

НУБіП України 

ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ 187731, 

від 05.02.2016 р. 

Лютий, 2019 р. Технічний сервіс  

8

8. 
Мельник Андрій 

Леонідович  

НУБіП України 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ 187706, 

від 05.02.2016 р. 

Лютий. 2019 р. Матеріалознавство  

9

9. 
Матеуш Ірина Миколаївна НУБіП України 

ННУ 

Лютий 2019 р. Політекономія 
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післядипломної 

освіти, свідоцтво 

СС 

00493706/00520018 

від 28.02.2018 р. 

1

10. 
Жуковська Тетяна 

Сергіївна 

НУБіП України ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво  

12 СПВ 178019, від 

06.11.2015 р. 

Лютий 2019 р. Мікробіологія, 

основи 

стандартизації 

1

11. 
Присяжнюк Олена 

Володимирівна 

НУБіП України ННІ 

післядипломної 

освіти, Свідоцтво 

12 СПВ №178016, 

від 06.11.2015 р. 

Лютий 2019 р. Агрохімія 
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СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, які проходили атестацію 

          у 2019 році 
 

№ Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

 

Освіта Педстаж Посада Підвищення 

кваліфікації 

 

Рішення 

попередньої 

атестації, рік 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

закладу 

Порушено 

клопотання 

про… 

Здобутки в 

міжатестаційний 

 період 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

Н
а 

за
й

м
. 

п
о

са
д

і 

 

1. Стефанішен 

Михайло 

Васильович 

Кам’

янець -

Подільськи

й СГІ, 1985 

р., 

спеціальніс

ть: 

механізація; 

кваліфікація

: інженер – 

механік.  
Українська 

СГА, 1992 р., 

викладач с.г. 

технікумів. 

32 32 викладач НУБіП 

України ННІ 

післядипломно

ї освіти, 

свідоцтво 12 

СПВ 187736,  

від 05.02.2016р 
НУБіП 

України ННІ 

післядипломно

ї освіти, 

свідоцтво СС  

00493706/0086

13-19 від 

04.03. 2019 р. 

відповідає 

займаній посаді, 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії                

“спеціаліст 

вищої категорії” 

та 

педагогічному 

званню 

“викладач – 

методист”, 2014 

відповідає 

займаній 

посаді 

відповідність 

раніше 

присвоєної 

кваліфікаційн

ої категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 

Патент на корисну 

модель № 96910 

присадибна 

універсальна дробарка 

«Жмеринчанка», 2015 

р.   Патент на корисну 

модель комбінована 

борона 

«Чернятинська», 2017 

р.    Автор навчальної 

програми з дисципліни 

«ВСТВ», 2017 р. 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції «Від 

науки до практики» 

серед коледжів ВНАУ, 

стаття на тему: 

«Використання 

програми Electronics 

Workbench для 

проведення 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Загальна 

електротехніка з 

основами автоматики» 
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в якості віртуальної 

лабораторії », 2018р. 

Учасник науково-

практичної 

конференції 

«Молодіжний 

науковий форум». 

Стаття на тему: «Від 

технічного завдання до 

одержання патенту», 

2018 р. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених та студентів 

«Впровадження 

передових технологій 

у виробництво 

продукції 

бджільництва», 2019 р. 

2. Ящук Іван 

Іванович 

Вінницький 

філіал, 

Українська 

СГА, 1991 р., 

спеціальність: 

агрономії; 

кваліфікація: 

вчений 

агроном. 

Магістратура 

при 

Вінницькому 

ДАУ, 

спеціальність: 

«Агрономія»; 

кваліфікація:  

магістр з 

науковим та 

викладацьким 

спрямуванням,  

2005 р. 

20 20 викладач НУБіП 

України ННІ 

післядипломно

ї освіти, 2016 р 

Свідоцтво 12 

СПВ 187737 

від 05.02.2016 

р. 

відповідає 

займаній посаді, 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”, 2014  

відповідає 

займаній 

посаді 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційн

ій категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

ІІ місце в 

регіональному 

конкурсі на «Краще 

колекційно-дослідне 

поле», 2016 р.  

Учасник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Ефективність 

використання 

екологічного 

аграрного 

виробництва», 2017 р. 

Учасник  обласної 

науково-практичної 

конференції «Від 

науки до практики» 

серед коледжів ВНАУ, 

стаття на тему: 

«Вирощування 

екологічно чистої 
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продукції в 

садівництві», 2018 р. 

Учасник V  

регіональної науково-

методичної 

конференції «Сучасні 

педагогічні технології 

та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

коледжах та 

технікумах. Стаття на 

тему: «Професійна 

підготовка майбутніх 

фахівців у коледжах і 

технікумах», 2018 р. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених та студентів 

«Впровадження 

передових технологій 

у виробництво 

продукції 

бджільництва», 2019 р. 
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В коледжі протягом 2019 року активна увага приділялась науковій та 

дослідній діяльності. Одним із найпопулярніших видів цієї роботи були участі у 

наукових семінарах, тренінгах, конференціях, форумах, нарадах: 

1. Регіональний семінар-тренінг «Розвиток і 

перспективи бджільництва в регіоні», м.Жмеринка 

(Білоус В.І., 

Волкотруб 

С.О.); 

2. Всеукраїнський форум «Пані Бджілка» 

м.Полтава (Кучерявий В.П., Скрипник 

С.В.); 

3.Регіональні семінари-наради в університеті (Кучерявий В.П., Коломієць С.І., 

Стефанішен М.В.); 

4. Регіональні семінари МОН (Білоус В.І., Шульган М.Я., Бучко О.Л.); 

5. З метою наукових досліджень і 

впровадження у виробництво нових 

технологій Чернятинський коледж ВНАУ 

продовжує співпрацю з БТУ-ЦЕНТРОМ 

Біотехнології України. 

Проєкт-дослід по 

використанні біопрепарату Компоназа, який призначений 

для компостування органічних добрив. (Кучерявий В.П., 

Ящук О.М., студенти коледжу); 

6. Круглий стіл садоводів нашого регіону з представниками компанії 

«АDАМА» та корпорації ВІННИЦЯСАДВИНПРОМ, на якому розглядалися 

питання регламентації норм, строків застосування препаратів при виробництві 

плодів зерняткових культур.(М.Квасневський, О.Петрук);   
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7. Науково-практичний семінар за 

участю компанії «БТУ-ЦЕНТР» 

Біотехнології України. Коледж має 

досвід в вирощуванні органічної 

продукції пізньої капусти в 

студентському фермерському 

господарстві «Органік-Sтандарт». 

Перспективним напрямком роботи є вирощування органічної суниці та 

деструктуризація пожнивних решток. (Кучерявий В.П., Ящук І.І., Нечипуренко 

Л.О., Чепернатий М.В.; студенти: Пічкур І., Тарасенко Є.). 

6. Конференції: 

-  Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики», 14-

15 березня 2019 р. на базі Технологічно-промислового  коледжу ВНАУ (Білоус 

В.І., Котеля В.О., Нечипуренко Л.О., Волкотруб Н.В., Новотна Н.М., Матеуш 

І.М.);  

-   Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва», 

21-22 березня 2019 року на базі Чернятинського коледжу ВНАУ (викладачі: 

Кучерявий В.П., Білоус В.І., Стефанішен М.В., Волкотруб Н.В., Волкотруб 

С.О., Жуковська Т. С., Волкотруб А.О., Горячий В.А., Волкотруб С.А., 
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Нечипуренко Л.О., Присяжнюк О.В., Підгаєць Л.В., Матеуш І.М., Новотна 

Н.М., Крук І. М., Ящук І.І., Ящук О.М.; студенти: Миколюк В.В., Хмарський 

Т.Р., Сокирко О.О., Стратійчук В.В., Цимбал О.С., Пічкур І.В., Овсяний А.Ю., 

Петрунько Ю.С., Тарасенко Є.Ю., Біник Є.О., Мельник В.А., Тарнавський О.А., 

Павлик А.В., Самотей Д.В.); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція «Сучасні 

педагогічні технології та інноваційні методики молодих спеціалістів» ВСП 

«Агротехнічний коледж», 22 березня 2019 р. (Шульган М.Я., Котеля В.О.); 

- ІІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і перспективи розвитку», 28-29 березня 2019 р. на базі 

Вінницького НАУ (Новотна Н.М., Дячок І.Й.); 

- Міжнародна науково практична інтернет – конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ДВНЗ «Переяслав – 

Хмельницький,  ДПУ ім. Григорія Сковороди», 29 березня 2019 р. (Бардюк 

В.В., Волкотруб А.О., Котеля В.О., Шульган М.Я.);  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 р. на базі  Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ (Білоус В.І., Гук Л. П., Трач 

С.В.); 
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- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція викладачів і 

студентів  «Мова, культура та освіта», 11 квітня 2019 р. на базі Вінницького 

НАУ (Білоус В.І., Волкотруб А.О., Коломієць С.І., Котеля В.О., Стасюк С.А.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, бізнес та 

управління», 22-23 квітня 2019 року на базі Могилів-Подільського технолого-

економічного коледжу Вінницького НАУ (Кучерявий В.П., Крук І.М., Шульган 

М.Я., Пиндик М.В.); 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий 

форум», 23-24 квітня 2019 р. на базі Ладижинського коледжу Вінницького НАУ 

(Кучерявий В.П., Стефанішен М.В., Шоп’як Б.Я., Пиндик М.В.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку економіки в умовах глобалізацій них процесів»,  18-19 квітня  2019 р. 

на базі Вінницького НАУ (Матеуш І.М.); 

- Всеукраїнська наукова конференція  аспірантів, магістрів та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 23-24 квітня 2019 

р. на базі Вінницького НАУ (студенти: Капацин А.П, Юрковський О.О., Стасюк 

Р.В., Мачок І.О., Петрунько Ю.С.);  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка 

розвитку агропромислового виробництва», 6-7 червня  2019 р. на базі 

Вінницького НАУ (Трач С.В.); 
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- XXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

пріоритети у розвитку науки. PROSPECTS FOR DEVELOPMENT, ANALYSIS 

AND AUDIT IN UKRAINE (Білоус В.І.); 

- 23-24 квітня 2019 року на базі Вінницького НАУ Всеукраїнська наукова 

конференція  аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній 

науці: стан та перспективи», де наші студенти посіли наступні місця: 

І місце – Петрунько Ю.С., 

ІІ місце  - Стасюк Р.В., Мачок І.О., 

ІІІ місце  - Юрковський О.О., Капацан А.П. 

- Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та 

освіти» на базі Дніпровського національного університету (Гук Л.П., Котеля 

В.О., Білоус В.І., Коломієць С.І.); 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука» (Кучерявий В.П., Ящук І.І., Ящук О.М., 

Нечипуренко Л.О.), НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві  та   харчовій   галузі» (Кучерявий В.П.,  Жуковська Т.С.,  Салюк 

О.О., Волкотруб Н.В.), Вінницький національний аграрний університет. 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Дячок І.Й.), 

Вінницький національний аграрний університет. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти 

як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору 

економіки України» (Білоус В.І.), НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти; 

- III Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки 

фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (Білоус 

В.І.), Кам’янець-Подільський державний аграрно-технічний університет. 

      Протягом року неодноразово проводились студентські конференції: 

1. Науково-практична конференція «Технічна творчість як складова 

підготовки конкурентноздатного фахівця в галузі механізації». На ній були 
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представлені спроектовані і виготовлені машини і обладнання, теоретичні 

обґрунтування з елементами науково-пошукової роботи. (Стефанішен М.В., 

викладачі циклової комісії технічних дисциплін, студенти спеціальності 

«Агроінженерія», Білоус В.І.); 

2.  ІІІ студентська науково-практична конференція на тему: «Цілі сталого 

розвитку у вітчизняних реаліях: проблеми та перспективи». Мета конференції 

було обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з 

питань сучасних тенденцій, проблем і перспектив розвитку економіки України. 

(Дячок І.Й., Новотна Н.М., викладачі циклової комісії економічних дисциплін, 

студенти агрономічно-облікового відділення). 
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     Викладачі коледжу тісно співпрацюють з викладачами університету. Спільні 

доповіді на конференції «Впровадження передових технологій у виробництво 

продукції бджільництва»: 

1) «Роль архітектурної пам’ятки Вітославських-Львових в заснуванні 

спеціальності «Бджільництво» на теренах Поділля» (Вознюк О.І., доцент 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВНАУ, Волкотруб 

А.О., заступник директора з виховної роботи, викладач культурології 

Чернятинського коледжу ВНАУ); 

2) «Метаболізм та дія оксиметилфурфуролу меду» (Шевчук Т.В., доцент 

кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів ВНАУ, 

Волкотруб С.О., викладач Чернятинського коледжу ВНАУ); 

3) «Використання свіщевих маток в період весняного формування відводків» 

(Кучерявий В.П., директор Чернятинського коледжу ВНАУ, Саволюк О.О., 

аспірант ВНАУ); 

4) «Економічна ефективність використання ферментного препарату 

«Кемзайм» (Бережнюк Н.А., доцент кафедри технології виробництва 

продуктів тваринництва ВНАУ, Матеуш І.М., викладач Чернятинського 

коледжу ВНАУ); 

5) «Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області» 

(Царук Л.Л., доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва ВНАУ, Присяжнюк О.В., викладач Чернятинського коледжу 

ВНАУ); 

6) «Використання лікувально-профілактичного пробіотика у годівлі курчат 

бройлерів» (Огороднійчук Г.М., доцент ВНАУ, Ящук І.І., викладач 

Чернятинського коледжу ВНАУ); 

7) «Особливості вирощування органічної садової суниці в умовах 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного 

університету» (Трачук Є.Г., доцент ВНАУ, Ящук О.М., викладач 

Чернятинського коледжу ВНАУ); 
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8) «Problems and prospects of rabbit development in Ukraine and Vinnytsya 

region» (Циганчук О.Б., асистент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва ВНАУ, Білоус В.І., заступник директора з навчальної роботи, 

викладач іноземної мови (за професійним спрямуванням) Чернятинського 

коледжу ВНАУ); 

9) «Вдосконалення елементу технології роздачі кормів в молочному 

скотарстві» (Добронецька В.О., доцент кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин ВНАУ, Стефанішен М.В.,  викладач Чернятинського 

коледжу ВНАУ); 

10) «Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних 

якостей української чорно-рябої молочної породи» (Казьмірук Л.В., доцент 

кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин ВНАУ, Крук І.М., 

викладач Чернятинського коледжу ВНАУ). 
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4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В 2019 році за підтримки проректора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Вінницького НАУ – Гончарук І.В. ми взяли участь у 

кількох проектах: 

-  ІV Всеукраїнський фестиваль інновацій, який відбувався за підтримки МОН. 

Презентація проекту «Удосконалення процесу посіву просапних культур на 

малих ділянках», з яким ми увійшли до фіналу (викладачі: Кучерявий В.П., 

Білоус В.І., Шоп’як Б. Я., Кордонець М.К., студенти: Тарнавський В., Баніт Я., 

Ярема В., Жарський М., Тарнавський О.).  

 

 

 

 

 

 

- конкурс  бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), під 

головуванням директора Департаменту міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку облдержадміністрації Володимира Мережка: 

 бізнес-план «Питний мед  - як продукт для підвищення економічної 

ефективності використання пасіки» (Сергій 

Скрипник); 

 бізнес-план «Вигідне вирощування овочів у 

теплиці», захищав проект студент обліково-

агрономічного відділення  Іван Пічкур. 

Було оформлено Патент  № 134898   на корисну модель 

«Сівалка ручна модернізована «Чернятинська» від 10 

червня 2019 року (винахідники і власники: Жарський 

М.М., Баніт Я.О., Ярема В.М., Стефанішен М.В., Шопяк Б.Я., Кордонець М.К.). 
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5. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Практична діяльність в Чернятинському коледжі ВНАУ тісно пов’язана з 

навчальною та є обов'язковою складовою процесу підготовки фахівців.  

Проводиться у відповідним чином оснащених навчальних лабораторіях та 

майстернях коледжу, а також на сучасних підприємствах, організаціях різних 

галузей господарства і державного управління. 

Організація практичної підготовки студентів регламентується Законом 

України про освіту, Положенням про організацію освітнього процесу в 

Чернятинському коледжі ВНАУ та Положенням про проведення практики 

студентів в Чернятинському коледжі ВНАУ, затвердженими директором. 

 Під час практичного навчання студентів викладачі оперують сучасними 

методами, формами, прийомами. Основною метою є формування  професійних 

умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних 

ринкових і виробничих ситуаціях, виховання потреби систематично 

накопичувати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Тому адміністрацією коледжу було приділено багато уваги саме 

навчально-практичній підготовці, а викладачами коледжу проведено ряд 

заходів, спрямованих на формування професійний навичок: 

1. Вивчення досвіду сучасних технологій  передових господарств нашої зони 

та виконання практик з предметів «Захист рослин», «Технологія виробництва 

плодів та ягід» на виробництві ТОВ «АГРО-Еталон» (Нечипуренко Л.О., Ящук 

О.М.);  
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2) Закріплення теоретичних знань з дисциплін «Агрохімія» та «Технологія 

виробництва овочів», а також вивчення змін, які відбуваються в системі «грунт-

рослина - засоби хімізації» у Вінницькій філії ДУ інституту охорони грунтів 

«Держгрунтохорона» (Нечипуренко Л.О. та Присяжнюк О.В.);  

3) Співпраця з ДП Жмеринський «Райагроліс» (Кучерявий В.П., Бедрак О.В. та 

Кордонський В.А.);   

4) Практичне заняття-екскурсія з 

дисципліни ЕМО на виставку 

сільськогосподарської техніки 

(Кордонський В.А., Мельник А.Л.); 

5) Відвідування виставки  «АГРО-

2019» з метою вивчення новітніх 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, 

виробництва продукції 

тваринництва та новинок у галузі 

агропромислового комплексу (Кучерявий В.П., викладачі, студенти та 

викладачі коледжу); 
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6) Практична екскурсія в рамках програми навчальної практики з дисциплін 

«Ботаніка» в ботанічний сад «Поділля», м.Вінниця (Волкотруб Н.В., Дячок 

Л.П.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Практичне заняття на виробництві (на підприємствах міста Вінниця: ВЕГА 

МОТОР, СІГНАЛ, ALEX DIZEL BOSCH JONH DEERE РДО Україна, які 

займаються дефектуванням, відновленням і ремонтом ДВЗ, а також різних 

паливних систем живлення та механізмів для вітчизняної та зарубіжної техніки) 

(Кордонський В.А., Мельник А.Л.); 
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8) Практична екскурсія на 

хлібоприймальні 

підприємства міста 

Жмеринки. Екскурсія 

проводилась за програмою з 

дисциплін «Технологія 

зберігання  і переробки 

продукції рослинництва». В 

ході екскурсії спеціалісти 

підприємств ознайомили 

студентів із технологічними процесами на елеваторах, продемонстрували 

забезпеченість насіннєвих лабораторій приладами і матеріалами для визначення 

показників якості зерна (Дячок Л.П., Малюта В.Ф.); 

9) Державна кваліфікаційна атестація на робітничу професію «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва». Державну комісію очолив 

начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Василь Бартко. 

Після теоретичної частини іспиту студенти були допущені до практичних 

випробувань. 

 

Навчальна та виробнича практики надають студентам можливість набути 

практичних навичок за обраним фахом, адаптуватися до виробничого 

середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої професійної діяльності.  
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 14 грудня 2019 року студенти нашого 

коледжу відвідали прекрасне місто Львів. 

До списку осіб увійшли студенти, які 

показали кращі результати при 

проходженні технологічних і навчальних 

практик. Ця подорож принесла тисячі 

неймовірних вражень.  
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6.ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Виховна діяльність – невід’ємна складова навчально-виховного процесу, 

тому їй приділяється значна увага. У коледжі проводились ряд заходів, 

спрямованих на виховання моральних норм та соціальної адаптації молодої 

людини у сучасному світі. Протягом року в коледжі відзначались такі заходи:  

- година національного 

спілкування «Цих днів не 

можна забувати…», 

присвячена пам`яті Героїв 

Небесної Сотні та 30-й 

річниці завершення виведення 

військ з Афганістану; 

- 14 лютого до Дня закоханих студенами  

коледжу, за підтримки заступників директора, 

був організований молодіжний квест «Від серця 

до серця». Студенти активно взяли участь. 

Також в цей день за сприяння директора була 

організована святкова дискотека з конкурсами 

та призами; 

-  участь у конкурсі «Подільський бал», пара наших студентів була відзначена 
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Дипломом, як краща пара коледжів Президентом університету Г.М.Калетніком; 

- розважальний захід до  Міжнародного дня жінок; 

 

- за підтримки Президента університету Г.М.Калетніка проведено вшанування 

історичних пам`яток культури України «Історія палацу Вітославських-

Львових». Захід відбувся за участю проректора з виховної роботи та 

гуманітарної політики – Л.М.Спірідонової;  
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- участь в мистецькому 

фестивалі «З любов`ю до 

батьківської землі».  Такий 

захід вже дев`ять років 

поспіль відбувається в 

центрі культури та дозвілля 

ВНАУ.Це фестиваль – 

конкурс художньої творчості 

серед творчих колективів коледжів, які входять до структури університету. 

Команда коледжу була відзначена  дипломом ІІІ ступеня; 

- активна участь у благодійній акції «Подаруй тепло 

дітям», відвідування дитячого реабілітаційного 

центру у м.Жмеринка;  

 

 

 

 

 

- Виховний захід присвячений пам’яті нашого 

випускника, воїна, який загинув захищаючи 

державу – Тараса Шпіганевича. Вихователь 

Л.П.Ісько  розповіла про життя та незабутній 

подвиг нашого 

героя, діти 

піднесли квіти 

до його меморіалу. Батько Тараса Шпіганевич 

А.П., викладач коледжу є керівником 

волонтерського руху ветеранів Жмеринського 

району та сам систематично їздить на передову з волонтерською допомогою 
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нашим захисникам. Цього року директор коледжу – В.П.Кучерявий активно 

долучився до благодійної акції. 

- майстер-клас по виготовленню писанок, який щорічно напередодні Великодня 

проходить в читальній залі бібліотеки. Проводити захід  запропонувала  

адміністрація коледжу та співробітники 

бібліотеки. Захід проводили інструктори 

Жмеринського центру творчості – 

Вікторія Панова та її помічники. Крім  

цього у коледжі було організовано 

виставку «Великодній рушник»; 

- посвята у студенти 1 вересня 2019 

року, присвячена 75-й річниці з дня 

заснування начального закладу.  Це був святковий захід, в якому взяли участь 

студенти, викладачі та працівники коледжу. На заході був присутній  Мазур 

Віктор Анатолійович, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, 

який виступив з вітальним словом та передав подарунки від президента 

університету – Калетніка Григорія Миколайовича. Крім того,  Віктор 

Анатолійович нагородив кращу студентку коледжу  Петрунько Юлію  

відзнакою Президента; 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 
 46 

- виховний захід присвячений Дню працівників освіти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- патріотично-виховний захід «Козацькі забави», присвячений Дню захисника 

Вітчизни; 

- конкурс «Кращий студент року» присвячений Міжнародному дню студента 
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- навчальний тренінг з ТБ та ОП. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки 

України щодо проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій за 

розпорядженням директора В.П.Кучерявого було організовано ряд таких 

заходів; 

- зустрічі колективу  з керівництвом університету. Згідно планів роботи у 

коледжі проходили зустрічі з керівництвом університету, зокрема, президентом 

– Калетніком Г.М., ректором – Мазуром В.А.; 

 

- випуски. Постійно з високим піднесенням  проходять в коледжі урочистості з 

нагоди випуску на кожній з 

чотирьох спеціальностей. 

Завжди на цих заходах 

почесними гостями є 

керівництво Вінницького 

національного аграрного 

університету. 
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7. СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

    Спортивна діяльність у коледжі - важлива частина педагогічного процесу, 

яка спрямовується на формування навичок здорового способу життя, 

позитивного ставлення до фізичної культури, гігієни, спорту, на удосконалення 

і розвиток рухових якостей, формування правильної постави, виховання 

морально-вольових якостей.  

    Протягом року студенти коледжу займалися в наступних спортивних 

гуртках: з футболу, з волейболу, з легкої атлетики, з гирьового спорту, з 

настільного тенісу, з шахів, з боротьби, загальної фізичної підготовки, якими 

керують досвідчені керівники гуртків.  Студенти систематично брали участь у 

спортивних змаганнях, які проводились на базі коледжу, районних обласних 

спортивних організацій. Маємо наступні здобутки: 

1) першість коледжу з настільного тенісу та гирьового спорту;  

2) першість Жмеринського району серед школярів з баскетболу та 

волейболу (наші команди  брали участь в різних спортивних турнірах -  

товариські ігри з волейболу,баскетболу та футзалу в м.Бар і м.Жмеринка. 

      Обласні змагання з настільного тенісу та гирьового спорту  за програмою 

ХVІІ – ої обласної Спартакіади серед студентів аграрних ВНЗ  І – ІІ рівнів 

акредитації. Наша команда з настільного тенісу посіла:  

       ІІІ – тє місце: склад команди – Тарган Олександр, група М – 41, Шкамбарна 

Юлія та Колодій Олександр, група О – 31. Команда з гирьового спорту посіла  

ІV – місце.  В особистому заліку І – ше місце посів Цимбал Олександр ваг.кат. 

60кг., група Т – 41; 

       ІІІ – місце Шклярук  Владислав ваг.кат. 70кг., група М – 21; ІІІ – місце 

Коновалов Максим ваг. кат. 80кг.,група А – 31; ІІІ – місце Астрабський  

Ростислав ваг.кат. 90кг., група  А – 41. 
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      Участь в змаганнях з настільного тенісу за програмою обласної Спартакіади 

серед студентів закладів 

фахової передвищої  

освіти, де команда 

юнаків у складі Таргана 

Олександра, студента 

групи М – 41 та Колодія 

Олександра, студента 

групи О – 31 посіла VІ – 

те місце, а команда 

дівчат у складі 

Шкамбарної Юлії та 

Пастушенко Марії,  студенток групи О – 31 посіла ІХ – місце. 

      Участь в змаганнях з греко-римської боротьби  за програмою   обласної 

Спартакіади серед студентів закладів фахової передвищої освіти, де   команда 

посіла  ІХ-місце. В особистому заліку студент групи М – 12, Казановський 

Максим ваг.кат. 55кг,  посів ІІІ – місце. 
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8. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

       Протягом року коледж активно займався виробничою діяльністю. Значну 

увагу було приділено вирощуванню сільськогосподарських культур, овочів, 

фруктів. 

        За період 2019 року було придбано обладнання на суму: 

1) спортивний інвентар та обладнання – 15 854 грн; 

2) книги та підручники для бібліотечного фонду – 20 786 грн; 

3) навчальна теплиця – 24 540 грн; 

4) холодильник, телевізор, мультимедійний екран – 28 800 грн; 

5) меблі – 14 650 грн; 

6) мотокультиватор – 15 945 грн; 

7) причіп автомобільний – 14 523 грн; 

8) борона гідравлічна сільськогосподарська – 125 440 грн; 

9) інше обладнання та інвентар (робочий одяг, ручний інструмент, знаряддя, 

мотокоса, кухонне обладнання та інвентар) – 53 737 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


