
 
   

 
 
 
 

ПОДАННЯ 
до затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій 

зі встановлення відповідності  рівня освітньої підготовки кадрів 
до вимог освітньо-професійної програми 

та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
структурних підрозділів-коледжів Вінницького національного аграрного університету 

на 2021 рік 
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Верхівський аграрний фаховий коледж ВНАУ 

№ 
з\п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові Посада, місце роботи Науковий ступінь, 

вчене звання 
Який навчальний заклад 

завершив, коли. 
Спеціальність і присвоєна 

кваліфікація  

Термін 
роботи 

за фахом 

К-сть 
студен

тів 
 

Період роботи 
комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
193 «Геодезія та землеустрій» 

1. 
 

Козак Юрій 
Володимирович 

ВНАУ, викладач кафедри 
землеробства, ґрунтознавства 

та агрохімії факультету 
агрономії та лісівництва 

- Львівський національний 
аграрний університет, 2010 р. 

Спеціальність: 
«Землевпорядкування». 
Кваліфікація: інженер-

землевпорядник 

10 років 8 22.06. 2021 р. 

201 «Агрономія» 

2. 
Паламарчук 

Віталій 
Дмитрович  

ВНАУ, доцент кафедри 
рослинництва, селекції та 
біоенергетичних культур 
факультету агрономії та 

лісівництва 

Доктор 
сільськогосподарсь

ких наук, доцент 

Вінницький державний 
сільськогосподарський інститут, 

2000 р. 

Спеціальність: «Агрономія». 
Кваліфікація: вчений 

агроном з науковим та 
викладацьким спрямуванням  

17 років 25 14-15.06.2021 р. 
23-24.06.2021 р. 

Ладижинський фаховий коледж ВНАУ 
208 «Агроінженерія» 

1. Гунько Ірина 
Василівна  

ВНАУ, проректор з науково-
педагогічної та навчальної 

роботи 

Кандидат технічних 
наук, 

доцент 

Вінницький політехнічний 
інститут, 1986 р. 

Спеціальність: «Технології 
машинобудування, 

металорізальні верстати та 
інструменти».  

Кваліфікація: інженер 
механік 

 

34 років 
87-д 

 
22-з 

16.06.2021 р.-
25.06.2021 р. 

 
14.06.2021 р.- 
15.06.2021 р. 

 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

2. 
Матвійчук 

Віктор 
Андрійович 

ВНАУ, декан інженерно-
технологічного факультету  

Доктор технічних 
наук, професор 

Вінницький політехнічний 
інститут, 1977 р. 

Спеціальність: «Технології 
машинобудування, 

металорізальні верстати та 
інструменти».  

Кваліфікація: інженер 
механік 

39 років 

40-д 
 
 

13-з 

21.06.2021 р.- 
23.06.2021 р. 

 
17.06.2021 р. 

 
 
 
 
 
 



071 «Облік і оподаткування» 

3. 
Подолянчук 

Олена 
Анатоліївна 

ВНАУ, завідувач кафедри 
обліку та оподаткування в 

галузях економіки 
факультету обліку та аудиту   

Кандидат 
економічних наук, 

доцент 

Вінницький державний аграрний 
університет, 2002 р. 

Спеціальність: «Облік і 
аудит» 

Кваліфікація: економіст-
бухгалтер  

18 років 

19-д 
 
 

28-з 

24.06.2021 р. 
 
 

25.06.2021 р. 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

4. Юрчук Наталія 
Петрівна 

ВНАУ, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та 

економічної кібернетики 
факультету економіки та 

підприємництва   

Кандидат 
економічних наук, 

доцент 

Вінницький державний аграрний 
університет, 2000 р. 

Спеціальність: «Облік і 
аудит». 

Кваліфікація: економіст-
бухгалтер 

22 років 17-д 25.06.2021 р. 

Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ 

181 «Харчові технології» 

1. 

Новгородська 
Надія 

Володимирівна 

ВНАУ, доцент кафедри 
харчових технологій та 

мікробіології факультету 
технології виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва та ветеринарії 

 

Кандидат 
сільськогосподарсь

ких наук, доцент 

Вінницький державний 
сільськогосподарський інститут, 

1995 р. 

Спеціальність: «Годівля 
тварин і технологія кормів». 

Кваліфікація: інженер-
технолог 

 
 

26 років 50-д 
 
 

14-з 

23.01-28.01.2021 р. 
 
 

31.03-01.04.2021 р. 

2. Соломон Алла 
Миколаївна 

ВНАУ, доцент кафедри 
харчових 

технологій та мікробіології 
факультету технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва та 

ветеринарії 

Кандидат  
технічних наук, 

доцент 

Вінницький державний аграрний 
університет,  

2005 р. 

Спеціальність: 
«Технологія молока та 
молочних продуктів». 

Кваліфікація: 
інженер-технолог 

10 років 10-з 29.01.2021 р. 



3.  Берник Ірина 
Миколаївна 

ВНАУ, завідувач кафедри 
харчових технологій та 

мікробіології факультету 
технології виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва та ветеринарії 

Кандидат технічних 
наук, доцент 

 Вінницький 
сільськогосподарський інститут, 

1998 р. 

Спеціальність: 
«Процеси та апарати 

переробних і харчових 
виробництв». 
Кваліфікація: 

інженер-механік 

19 років 42-д 25.01-28.01.2021 р. 

071 «Облік і оподаткування» 

4. Мулик Тетяна 
Олексіївна 

ВНАУ, завідувач  кафедри 
аналізу та статистики 

факультету обліку та аудиту  
 

Кандидат  
економічних наук, 

доцент 

 Вінницький 
сільськогосподарський інститут, 

1991 р. 

Спеціальність: 
«Бухгалтерський облік». 

Кваліфікація: аналіз та аудит 

29 років 17-д 23, 24.06.2021 р.  
 

5. 

Коваль Олена 
Вікторівна 

ВНАУ, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку 

факультету обліку та аудиту 
 

Кандидат 
економічних наук, 

доцент 
 

Вінницький державний аграрний 
університет, 

2004 р. 

Спеціальність «Облік і 
аудит». 

Кваліфікація: магістр з 
обліку та аудиту 

 

15 років 

18-д 24,25.06. 2021 р. 

Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

1. 
Бондар 

Олександр 
Валентинович 

Приватне підприємство 
«БМП Кентавр», 
головний інженер 

 

- Львівський державний аграрний 
університет, 2003 р. 

Спеціальність «Промислове 
та цивільне будівництво». 

Кваліфікація: інженер-
будівельник 

10 років 

51 - д 
 

25 - з 
 

22-26.06.2021 р.  
 
 

28-30.12.2021 р. 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

2. Кавун Олег 
Григорович 

Фахівець з адміністративної  
діяльності Немирівської 
дільниці Тульчинського 

відділення,  
ПАТ «Вінницягаз»  

 

- 
Київський національний 

університет будівництва та 
архітектури ІПО, 2008 р. 

Спеціальність: «Теплогазо-
постачання і вентиляція». 

Кваліфікація: інженер-
будівельник 

12 років 

 
14 -д 

 
 
 

 
25.02.2021 р. 

 

 
 
 
 



193 «Геодезія та землеустрій» 

3. 
Королюк  

Олександр  
Миколайович 

Подільське  державне  
підприємство  геодезії  

картографії  та  кадастру, 
директор 

- 
Національний  аграрний  

університет, м. Київ 2000 р. 
 

Спеціальність 
«Землевпорядкування та 

кадастр». 
Кваліфікація: інженер-

землевпорядник 

15 років 15 -д 28-29.06.2021 р. 

071 «Облік і оподаткування, ОПП Облік і оподаткування» 

4. 
Коваль 
Наталія 
Іванівна 

ВНАУ, доцент кафедри 
обліку та оподаткування в 

галузях економіки 
 

Кандидат 
економічних наук, 

доцент 
 

Вінницький державний аграрний 
університет, 

2005 р. 

Спеціальність «Облік і 
аудит». 

Кваліфікація: магістр з 
обліку та аудиту 

 

14 років 17 -з 24-25.06.2021 р. 
 

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ 
181 «Харчові технології»  

(5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м’яса») 

1. 

 
Яремчук 

Олександр 
Степанович 

ВНАУ, професор кафедри 
ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин 
факультету технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва та 

ветеринарії 

Доктор 
сільськогосподарсь
ких  наук, професор 

Кам’янець – Подільський 
сільськогосподарський інститут 

1984 р. 

Спеціальність: 
«Зооінженерія».  

Кваліфікація: зооінженер, 
 

17 років 

26-д 
 
 

10-з 

25.01.2021 р.-
29.01.2021 р. 

 
24.05.2021 р.- 
27.05.2021 р. 

181 «Харчові технології» 
(5.05170111 «Зберігання, консервування та переробка молока») 

2. 
Огороднічук 

Галина 
Михайлівна  

ВНАУ, доцент кафедри 
технології виробництва 
продукції тваринництва 
факультету технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва та 

ветеринарії  

Кандидат сільсько 
господарських  
наук, доцент 

 Вінницький 
сільськогосподарський інститут, 

1996 р. 

Спеціальність: 
«Зооінженерія». 

Кваліфікація: зооінженер 
20 років 

34-д 
 

9-з 

25.01.2021 р.-
29.02.2021 р. 

 
24.05.2021 р.- 
27.05.2021 р. 

 
 
 
 
 



071 «Облік і оподаткуваня» 

3. Іщенко 
Яна Петрівна 

ВНАУ, доцент кафедри 
обліку та оподаткування в 

галузях економіки 
факультету обліку та аудиту  

Кандидат 
економічних наук, 

доцент 

Українська сільськогосподарська 
академія, 1987 р. 

Спеціальність: 
«Бухгалтерський облік». 

Кваліфікація: аналіз та аудит 
33 років 

38-д 

24-з 

08.06.2021 р.-
15.06.2021 р. 

28.05.2021 р.- 
02.06.2021 р.  

133 «Галузеве машинобудування» 

4. 
Севостьянов 

Іван 
В'ячеславович 

ВНАУ, завідувач кафедри 
технологічних процесів та 
обладнання переробних і 

харчових виробництв 

Доктор технічних 
наук, 

професор 

Вінницький політехнічний 
інститут, 1993 р.  

Спеціальність: «Процеси та 
машини обробки тиском». 

Кваліфікація: інженер 
механік 

20 років 30-д 01.06.2021 р.- 
06.06.2021 р. 

081 «Право» 

5. 
Оверковська 

Тетяна 
Костянтинівна 

ВНАУ,  
доцент кафедри права 

Кандидат 
юридичних наук, 

доцент 

Харківський юридичний 
інститут, 1982 р. 

Спеціальність: «Загальне 
право».  Кваліфікація: юрист 

 
23 років 69-д 17.06.2021 р.- 

27.06.2021 р.  

181 «Харчові технології»  
(5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів та харчоконцетратів») 

7 

Царук 
Людмила 

Леонідівна 
 

ВНАУ, завідувач кафедри 
технології виробництва 
продуктів тваринництва 
факультету технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва та 

ветеринарії 

Кандидат 
сільскогосподарськ

их наук, 
 доцент 

Іванівський 
сільськогосподарський інститут, 

1984 р. 

Спеціальність: 
«Зооінженерія».  

Кваліфікація: зооінженер 
 

32 років 29-д 14.06.2021 р.-
18.06.2021 р. 

 
 
 
 
 
 
 



Чернятинський фаховий коледж ВНАУ 

208 «Агроінженерія» 
1 Солона Олена 

Василівна 
ВНАУ, завідувач  кафедри 

загальнотехнічних дисциплін 
та охорони праці інженерно-
технологічного факультету 

Кандидат технічних 
наук, доцент 

Вінницький політехнічний 
інститут, 
1984 р. 

Спеціальність: «Технології 
машинобудування, 

металорізальні верстати та 
інструменти». 

Кваліфікація: інженер 
механік 

37 років 37-д 
 

25-з 

23-25.06.2021 р. 
 
 
10-12.06.2021 р. 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
2 Разанова Олена 

Петрівна 
ВНАУ,  доцент кафедри 
технології виробництва 
продуктів тваринництва 
факультету технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва та 
ветеринарії 

Кандидат 
сільськогосподарськ

их наук, доцент 

Вінницький державний аграрний 
університет, 2008 р. 

Спеціальність: 
«Технологія молока та 
молочних продуктів». 

Кваліфікація: 
інженер-технолог 

18 років 13-д 
 
 

7-з 

29.01.2021 р. 
 
 
06.04.2021 р. 

071 «Облік і оподаткування» 

 
3 
 
 

Здирко Наталія 
Григорівна 

ВНАУ, декан факультету 
обліку та аудиту  

Доктор економічних 
наук, доцент 

Вінницький державний аграрний 
університет 2007 р. 

Спеціальність: 
«Бухгалтерський облік». 

Кваліфікація: аналіз та аудит 

14 років 17-д 
 
 

17-з 

17-18.06.2021 р. 
 
 
04-05.06.2021 р. 

201 «Агрономія» 
4 Циганський 

В’ячеслав 
Іванович 

ВНАУ, старший викладач 
кафедри рослинництва, 

селекції та біоенергетичних 
культур факультету агрономії 

та лісівництва 

Кандидат 
сільськогосподарськ

их наук, старший 
викладач 

Вінницький національний 
аграрний університет, 2009 р. 

Спеціальність: «Агрономія». 
Кваліфікація: вчений агроном з 

науковим та викладацьким 
спрямуванням 

12 років 26-д 
 
 

10-з 

21-23.06.2021 р. 
 
03.06.2021 р. 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи                                                                                                                                                   Гунько І.В. 


