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Трудова і професійна діяльність 

У 1981 році вступив до Полтавського інженерно-будівельного 

інституту на факультет промислового та цивільного будівництва. У 1986 

році закінчив з відзнакою інститут, здобувши кваліфікацію – інженер-

будівельник, і вступив в аспірантуру на кафедру залізобетонних та кам’яних 

конструкцій Полтавського інженерно-будівельного інституту, яку успішно 

закінчив у 1989 році, вчасно підготувавши до захисту кандидатське 

дисертаційне дослідження з теми: «Косе позацентрове стискання 

залізобетонних елементів з побічною та високоміцною поздовжньою 

арматурою» під науковим керівництвом доктора технічних наук, професора 

П. Ф. Вахненка. 

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій 

ученій раді К 033.09.01 Науково-дослідного інституту будівельних 

конструкцій Держбуду СРСР в м. Києві зі спеціальності 05.23.01 – 

будівельні конструкції, будівлі та споруди. 

З 1989 по 1990 рр. – молодший науковий співробітник кафедри 

залізобетонних та кам’яних конструкцій Полтавського інженерно-

будівельного інституту; 

з 1990 по 1992 рр. – старший науковий співробітник кафедри 

залізобетонних та кам’яних конструкцій Полтавського інженерно-

будівельного інституту; 

з 1992 по 1994 рр. – старший викладач кафедри загальноінженерних 

дисциплін Полтавського кооперативного інституту; 

з 1994 по 2000 рр. – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін 

Полтавського кооперативного інституту; 

з 2006 по 2010 рр. – старший викладач кафедри виробничо- 

інформаційних технологій Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; 

з 2010 року – доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та 

безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка.  

У 2012 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і 



науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри 

виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності. 

 

Навчальна і методична робота 

Викладає навчальні дисципліни: «Проєктування деревообробних 

підприємств», «Проєктування швейних підприємств», «Безпека туризму», 

«Працеохоронна діяльність». Для успішного опанування студентами цих 

дисциплін розроблено відповідні методичні рекомендації, які містять тексти 

практичних і лабораторних занять з питаннями для самостійного 

опрацювання та обговорення, вказівки до самостійної роботи студентів, 

перелік використаних джерел. Ці розробки, розміщені на платформах 

Moodle і GSuite, дозволяють студентам дистанційно опанувати пройдений 

матеріал, дати відповіді на контрольні питання або виконати практичне 

завдання. 

З метою підвищення кваліфікації у 2017 році пройшов навчання на 

кафедрі технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» і виконав випускну роботу на тему «Методика дистанційного 

супроводу дисципліни «Безпека: основи охорони праці». 

Викладач пройшов навчання за сертифікатними програмами: 

1) у 2018 році отримав Сертифікат про успішне виконання програми 

відкритого дистанційного курсу (8 тижнів, 72 год) «Технології розробки 

дистанційного курсу» на базі Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

2) у 2019 році на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка пройшов навчання за Сертифікатною 

освітньою програмою «Технології створення електронних і мультимедійних 

навчальних ресурсів» обсягом 30 год./1 кред. з успішним виконанням 

атестаційних вимог, передбачених програмою; 

3) у 2020 році пройшов післядипломне міжнародне стажування 

(Сертифікат № 2020/08/978) на тему «Міжнародні проєкти: написання, 

аплікування, управління та звітність», організоване Університетом 

Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European 

Academy Studies and Certifications (CEASC); 

4) у 2021 році отримав Сертифікат про підвищення кваліфікації в 

Академії НТОУ з проходження курсу «Управління якістю та безпекою в 

туризмі» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»; 

5) у 2022 році з метою підвищення кваліфікації та удосконалення 

професійних компетентностей пройшов навчання з вебінару «Цифрові 

інструменти для використання в інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та 

добробут»», онлайн-практикуму «Організація роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі освіти», 

вебінарів «Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на 

підприємстві у період надзвичайної ситуації та карантину» і «Мінно-

вибухові поранення: як вберегтися самому та надати домедичну допомогу 



травмованим», курсу «Навчання з попередження ризиків від 

вибухонебезпечних предметів» з отриманням відповідних сертифікатів. 

 

Наукова робота 

Наукові інтереси В. М. Конделя зосереджені на проєктуванні 

раціональних форм та дослідженні роботи будівельних конструкцій і 

деталей машин з метою підвищення їх надійності в умовах надзвичайних 

ситуацій; нових підходах до організації працеохоронної діяльності; якості 

опанування студентами дисциплін «Проєктування деревообробних 

підприємств», «Проєктування швейних підприємств», «Безпека туризму», 

«Працеохоронна діяльність»; формуванні професійних компетентностей 

магістрантів з цивільного захисту у процесі підготовки майбутніх фахівців 

освітньої галузі в умовах воєнного стану. 

Упродовж усього часу наукової діяльності Кондель В. М. бере 

активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

наукових та науково-практичних конференцій. 

Є керівником студентської наукової групи за проблемою 

«Удосконалення проектування та дослідження конструкцій з метою 

підвищення їх надійності в умовах надзвичайних ситуацій». 

Підготував понад 170 наукових і навчально-методичних праць, 

основні роботи з яких були надруковані у фахових виданнях та збірниках з 

наукометричними даними і присвячені проектуванню та дослідженню 

будівельних конструкцій та деталей машин для підвищення їх надійності в 

умовах надзвичайних ситуацій, новим підходам до організації 

працеохоронної діяльності, якості опанування студентами дисциплін 

кафедри, формуванню професійних компетентностей з цивільного захисту в 

умовах воєнного стану. 

За час роботи в університеті готує студентів Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка до участі у 

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей. Під керівництвом доцента Конделя В. М. студенти 

університету неодноразово перемагали у конкурсах і були нагороджені: 

Дипломом першого ступеня (за 1 місце) з галузі знань: 

• «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)»: 

2018-2019 н.р. – Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності – Юлія Піддубна (наказ МОН України № 1059 від 5 серпня 

2019 року); 

Дипломами третього ступеня з галузей знань: 

• «Машинознавство»: 

2008-2009 н.р. – Тернопільський державний технічний університет 

імені Івана Пулюя – Катерина Курмаз, Ріта Бабенко і Альона Шило (наказ 

МОН України № 498 від 10 червня 2009 року); 

2011-2012 н.р. – Чернігівський державний технологічний університет 

– Аліна Павліченко (наказ МОН молоді і спорту України № 811 від 11 липня 

2012 року); 



2013-2014 н.р. – Чернігівський національний технологічний 

університет – Микола Шевчук і Роман Холодков (наказ МОН України 

№ 800 від 7 липня 2014 року); 

• «Безпека життєдіяльності»: 

2013-2014 н.р. – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет – Микола Шевчук і Роман Холодков (наказ МОН України 

№ 800 від 7 липня 2014 року); 

2016-2017 н.р. – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет – Дмитро Лобода (наказ МОН України № 1038 від 14 липня 

2017 року); 

• «Цивільна безпека (охорона праці)»: 

2017-2018 н.р. – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет – Дмитро Лобода і Олександр Сотничок (наказ МОН України 

№ 827 від 31 липня 2018 року). 

Під керівництвом доц. Конделя В. М. учасник конкурсу наукових 

робіт «НАТО-Україна: співпраця заради безпеки та миру»-2020, проведеного 

Полтавський національним педагогічним університетом імені 

В. Г. Короленка, магістрант факультету технологій та дизайну Олександр 

Сотничок нагороджений грамотою за роботу «Україна-НАТО: співпраця 

заради запобігання захворюваності населення на флюороз». 

 

Організаційна робота 

Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників 

технологічної освіти. 

Член Спілки дизайнерів України. 

Член ученої ради факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Відповідальний за наукову роботу кафедри виробничо-інформаційних 

технологій та безпеки життєдіяльності. 

 

Нагороди 

2013 р. – нагороджений Грамотою Полтавської обласної державної 

адміністрації і Департаменту освіти і науки «за високу професійну 

майстерність та вагомий вклад у підготовку кадрів освітян вищої 

кваліфікації для територіальної громади Полтавщини».  

2014 р. – нагороджений Почесною грамотою Полтавської обласної 

державної адміністрації «за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну 

наукову і педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

науки». 

2015 р. – нагороджений Грамотою Полтавської обласної державної 

адміністрації «за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

кадрів освітян вищої кваліфікації для територіальної громади Полтавщини 

та з нагоди відзначення Дня працівників освіти». 

2018 р. – нагороджений Дипломом галузевої конкурсної комісії 



Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «за 

підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з охорони праці». 

2018 р. – нагороджений грамотою Департаменту культури і туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації «за вагомий особистий 

внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, формування 

національної свідомості молодого покоління та у зв’язку з 40-річчям від дня 

створення факультету технологій та дизайну». 

2019 р. – оголошена Подяка ректора Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка «за вагомі наукові 

здобутки у 2018 році та з нагоди відзначення Дня науки». 


