
Види та результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності: 

МАЗИЛО ІГОР ВАСИЛОВИЧ 

2)наявність не менше п’яти наукових публікацій  у наукових виданнях, 

включених до переліку фахових видань України; 

1.Мазило І.В.Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному 

транспорті України 1945 – 1950 –х рр. Наукові записки ВДПУ серія: історія. 

2016. Вінниця. Вип. ХХIY.С.100 – 105. ( фахове видання) 

2.Мазило І.В. Відбудова й відновлення роботи Придніпровської магістралі в 

1943 – 1945 рр. Наукові записки ВДПУ серія: 

історія.2017.Вінниця.Вип.ХХY.С.135 – 138.( фахове видання) 

3.Мазило І.В.Методи управління залізничним транспортом України в період 

відбудови ( 1943 – 1980 – ті рр.). Економіка. Фінанси. Менеджмент:актуальні 

питання науки і практики.2018.Вінниця.№2(30).С.116 – 124.( фахове видання) 

4.Мазило І.В.Україна на розломі цивілізацій /Автор – упорядник 

О.Домбровський 2018.174 с /. Наукові записки ВДПУ серія:історія.2019.Вінниця. 

Вип. ХХIХ.С.121 – 125.( фахове видання) 

5.Мазило І.В. Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної 

галузі. Економіка. Фінанси. Менеджмент:актуальні питання науки і 

практики.2019.Вінниця.№6 (46).С.163 – 168.( фахове видання) 

13) наявність виданих навчально – методичних посібників / посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій 

/ практикумів / методичних вказівок / загальною кількістю три 

найменування; 

1.Короткий термінологічний словник з християнської релігії. Навчально – 

методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання. Вінниця: 

ВНАУ. 2019. 36 с. 

2.Методичні рекомендації з  організації самостійної роботи для студентів з 

теології. Вінниця:ВНАУ. 2019. 16 с. 

3.Теологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з навчальної 

дисципліни для студентів ОКР «бакалавр» для спеціальностей: агрономія – 201; 

екологія – 101; лісове господарство – 205; садово – паркове господарство – 206; 

садівництво та виноградарство – 203; водні біоресурси та аквакультура – 207; 202 

– захист і карантин рослин; право – 081.Вінниця: ВНАУ.2019.46 с. 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 



комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів,   фестивалів   та   проектів,   робота   у   складі   організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь 

в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;     

1. Керував студентським науковим гуртком з  вивчення християнської релігії 

протягом трьох років. 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;     

 1. Вивчення теології ВНАУ це приклад синергії світської і релігійної освіти. З 

2015 року читає теоретичний курс і проводить практичні заняття. 


