
БУБЕЛА ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін
 

Дата народження – 05.11.1987 р.

Освіта

 2005 – 2010 рр. – навчалась у Вінницькому державному педагогічному

університеті  імені  Михайла  Коцюбинського  в  Інститут  історії,  етнології  та

права  і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і

методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії,

вчителя правознавства.

Досвід роботи

З 2011 р. по 2015 р. – викладач циклової комісії суспільно-гуманітарних

дисциплін коледжу економіки та права ВКІ.

З  2015р.  по  2018  р.  -  перебувала  у  декретній  відпустці  по  догляду  за

дитиною.

З 2018р. - викладач суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін.

 

Викладач дисциплін:

� Історія України: історія України, історія української культури; 

� Основи філософських знань;

� Людина і світ            



Наукова діяльність, статті

1. Роль  і  діяльність  системи  „торгзінів”  Вінниччини  на  початку  ХХ

століття // Метеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції

„Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого

розвитку (до 470-ї річниці надання місту Бар магдебурського права)”, -

30 вересня 2010 р. – Бар, 2010.

2. Благодійна  діяльність  споживчої  кооперації  вроки  Голодомору  1921  –

1923 рр.// Матеріали ІХ науково – теоретичної конференції „Голодомор

1932 – 1933 років в Україні: передумови, перебіг, наслідки” (регіональний

аспект), 26 листопада 2010 р. – Хмельницький, 2010 р. 

3. Діяльність педагогічного колективу Вінницької кооперативної школи та

технікуму у 1925 – 1932 роках. // Матеріали Третьої Міжнародної науково

–  практичної  конференції:  „Економіка  регіону:  структура,  особливості,

динаміка розвитку”, 26 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010 р.

4. Роль  і  діяльність  системи  «торгзинів»  Вінниччини  на  початку  1930-х

рр.  //  Наукові  записки  Вінницького  державного  педагогічного

університету імені  Михайла  Коцюбинського.  Вип.  19.  Серія  :  Історія :

Збірник наукових праць / за аг. Ред.. проф.. П.С. Григорчука – Вінниця,

2011. – С. 70-74.

5. Пересопницьке  Євангеліє  в  «Історії  України-Руси»  Михайла

Грушевського  //  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної

конференції «Пересопницьке Євангеліє – духовна святиня українського

народу»  присвячена  455-річчю  з  початку  написання  Пересопницького

Євангелія, 12 травня 2011 р. – Хмельницький, 2011 р. 

6. Початок створення мережі кооперативно-освітніх установ Вінниччини в

20-х  рр.  ХХ  ст.  Матеріали  ХХІІІ  Всеукраїнської  наукової  історико-

краєзнавчої конференції «Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення». (До

100-річчя  заснування  Вінницького  державного  педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2011. – С.165-

168.

7. Самостійна робота студентів як один із методів інноваційного навчання

при  вивченні  курсу  «Історія  України»  //  Вінницький  кооперативний

інститут, 16 листопада 2011 р.

8. Особливості  діяльності  споживчої  кооперації  України  в  роки

Голодоморів  20-30-х  років  ХХ  століття  на  матеріалах  Поділля  //

Матеріали  Х  Всеукраїнської  науково-теоретичної  конференції

«Збереження  національної  ідеї  та  національної  самосвідомості

українського  народу  в  контексті  трагічних  подій  ХХ  століття»,  24

листопада 2011 р. – Хмельницький , 2011 р. 

9. Бубела Я.В., Боднарчук Т.В. "Сучасні вимоги до професійної підготовки

майбутніх економістів в Україні " -  ІV Міжнародна науково-практична

конференція  професорсько-викладацького  складу  та  практичних

працівників  галузей  народного  господарства,  -  19  лютого  2014  р.,  -

м.Вінниця 2014.



10.Бубела  Я.В.,  Краснікова  О.В.  -  Інноваційні  педагогічні  технології  у

процесі підготовки молодших спеціалістів //  І  Регіональна конференція

«Сучасні  педагогічні  технології  та  інноваційні  методики  навчання  у

підготовці  фахівців  у  ВНЗ  І-ІІ  р.а.:  досвід,  проблеми,перспективи»,

м. Вінниця, 26 лютого 2014 р.

11.Особливості української державності //  Науково-пошукова міжвузівська

конференція викладачів та студентів ВКІ - Вінниця, 2018.

 Науково-пошукова робота: статті студентів

1. Дацюк  Юлія  "Конституція  Пилипа  Орлика  як  втілення  української

державності та демократичних цінностей українського народу"// Науково-

пошукова  міжвузівська  конференція  викладачів  та  студентів  ВКІ  -

Вінниця, 2018.

Методична робота

1.Навчально-методичний посібник з дисципліни «Людина і світ». – Вінниця,

2014. – 121 с.

Відкриті заняття
1. Бінарне заняття з дисципліни "Людина і світ" у групі ФК - 23 на тему:

"Риторика в масовій комунікації", 5 березня 2012 р.

2. Відкрите заняття з дисципліни "Людина і світ" у групі на тему: «Природні

та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці», 18 березня

2014 р.

Виховна робота

Бубела  Я.В. є  куратором  груп  М  -171 (075  Маркетинг),  ТМ-171  (076

Підприємство, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація: Товарознавство в

митній справі) на комерційно-технологічному відділенні


