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Освіта:
- Академія муніципального управління, м.Київ, 2002 р.
Спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: економіст.
- Вищий  навчальний  заклад  Укоопспілки  «Полтавський  університет  

економіки і торгівлі», 2016 р.
Магістратура. Спеціальність: «Педагогіка вищої школи», кваліфікація:  
викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Підвищення кваліфікації, стажування:
- Стажування, 2017 р.

Управління  фінансів  та  обліку  Вінницької  обласної  спілки
споживчих товариств .
Довідка № 32, від 19.12.2017 р.

Досвід роботи:
2000–2003 р.р. – викладач Вінницького кооперативного технікуму;
з 2003 р. року –  викладач Коледжу економіки і права ВКІ.

Методично – організаційна робота:
1) участь у методичних об’єднаннях;
2) участь у круглих столах, тренінгах.

Методична робота:
1) проведено  тренінг на  тему:  «Фінансова  грамотність:

сутність “Бюджету” та особливості його наповнюваності» (2017 рік); на
тему: «Фінансова грамотність: Оцінка фінансового стану підприємства» (2018
рік) ;

2) підготовлена  методична  розробка на  тему:  «Запровадження
новітніх  технологій  навчання  при  проведенні  практичних  і



семінарських  занять  з  дисципліни  «Оціночна  діяльність»
(2016 рік);

3) методичні семінари:
- «Використання  новітніх  технологій  навчання  на  заняттях  з

фінансових дисциплін» (2015 рік);
4) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»:

- на тести для проведення державної атестації студентів кооперативних
технікумів  і  коледжів  спеціальності  5.03050802  Оціночна  діяльність.
Укладачі – викладачі кіровоградського ККЕП (2015 рік);
-  на  наочний  посібник  з  дисципліни  «Казначейська  справа»  для
студентів  кооперативних  технікумів  і  коледжів  спеціальностей:  071
«Облік  і  оподаткування»,  072  «Фінанси,  банківська  справа  та
страхування».  Укладач  Пилипенко  Є.С.  –  викладач  полтавського
кооперативного технікуму (2016 рік);
- на проект тестів для визначення рівня знань студентів кооперативних
технікумів  і  коледжів  з  дисципліни  «Казначейська  справа»  для
студентів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування». Укладач – викладач вищої категорії
ТКТЕК А.М. Пацула 92018 рік);
-  на  завдання  для  практичних  занять  для  студентів  кооперативних
технікумів і коледжів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»  з  дисципліни  Казначейська  справа.  Укладачі:  Голубка
М.М., Мельник О.А. – викладачі Львівського кооперативного колледжу
економіки і права (2018 рік).

Науково-пошукова робота:
Наукове керівнпицтво студентською науково-дослідною роботою:
- Маллабаєва  Т.  Д.,  Матищук  Н.  О.  (група  ФК-121)  Використання

міжнародного досвіду щодо протидії та запобігання корупції в Україні. Науковий
вісник  ВКІ  «Побудова  нової  моделі  взаємовідносин  влади  і  громадського
суспільства: участь молоді» за матеріалами  VIІІ  міжнародної науково-практичної
конференції студентів, 20 травня 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 85-87.

- Голуб  Н.В.  (група  ФК-121)  Інститути  громадського  суспільства  і  іхній
розвиток  у  Вінницькому  регіоні.  Науковий  вісник  ВКІ  «Побудова  нової  моделі
взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді» за матеріалами
VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. –
Вінниця, 2015. –С.24-26.

- Шевченко  О.М.  (група  ОД-131)  Формування  культури  споживання  в
Україні, як запорука успіху державного регулювання споживчого ринку. Наукове
видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні
аспекти»  «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»» за
матеріалами    Х  Всеукраїнської  наукової  конференції  студентів  Вінницького
кооперативного  інституту  коледжу  економіки  і  права,  24  березня  2016  р.  –
Вінниця, 2016. – С. 58-62.

- Крат  А.І.,  Черняк  Р.С.  (група  ФК(б)  –  151)  Стан  конкурентного
середовища в економіці України, шляхи його удосконалення.  Тези учасників ІV
Міжнародної  науково-практичної  конференції  студентів  та  молодих  вчених
«Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції», 19-20 жовтня 2017 р.
– Вінниця, 2017. – С. 154 т- 156.



Виховна робота:
- проведення виховних заходів як куратор груп;
- організація і проведення профорієнтаційної роботи;
- проведення Днів кар’єри. 
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