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Циклова
комісія

ПІБ викладача Тема
Термін

виконання
Примітка

Гуманітарних 
дисциплін

Асауленко Л.М.
1.Творча зустріч з письменниками мистецького об’єднання «Зимова вишня»
2. Фільм-презентація, присвячений Дню працівника освіти

1 семестр

Брянська Л.Є. 1. Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Політекономія»
2. Методика вирішення задач та проблемних завдань із предмета «Економічна
теорія»

1 семестр

2 семестр
Ковальчук Н.Д. 1. Робочий зошит з іноземної мови  для студентів  І курсу (І частина) 

2. Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Англійська мова»
1 семестр
2 семестр

Ковтун В.В. 1. Робочий зошит з  дисципліни «Основи правознавства»  для студентів І курсу 
2.  Робочий  зошит  з   дисципліни  «Історія  України»   для  студентів  ІІ  курсу
відділення механізації с.г.

1 семестр

2 семестр
Кравченко О.В. 1.Посібник  з  англійської  мови  за  професійним  спрямуванням  «Подорож  за

кордон» 2 семестр
Кушнір Н.А. 1.Творча зустріч з письменниками мистецького об’єднання «Зимова вишня»

2. Методичні  вказівки з  української  мови за професійним спрямуванням для
студентів відділення механізації с.г.

1 семестр

Мазур А.В. 1.  Методичні  матеріали  з  дисципліни  «Англійська  мова»  для  студентів  1-го
курсу (І частина)
2.  Методичні  матеріали  з  дисципліни  «Англійська  мова»  для  студентів  1-го
курсу (ІІ частина)

1семестр

2 семестр
Сторожук І.В. 1.Робочий зошит з англійської мови за професійним спрямуванням (І семестр)

2. Комплекс тематичних матеріалів до теми «Англомовні країни»
1 семестр
2 семестр



Гуманітарних 
дисциплін

Піддубна Н.В. 1.  Робочий  зошит  з  дисципліни  «Історія  України»   для  студентів  ІІ  курсу
відділення електрифікації с.г.
2. Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Соціологія»

1.семестр

2 семестр
Платонова І.Л. 1. Методика проведення відкритого заняття «Бути чи не бути?» - філософська

проблематика  трагедії  В.Шекспіра  «Гамлет»  з  дисципліни  «Зарубіжна
література»
2.  Методичні  матеріали  з  розділу  «Срібна  доба  російської  поезії":  течії,
здобутки, долі митців. О.Блок, А.Ахматова, В.Маяковський, Б.Пастернак»

1.семестр

2 семестр
Ткачук Є.Й. 1. Організація дискусії на уроках історії України та культурології

2. Розробка уроків з використанням пошукового матеріалу по історії  рідного
краю «Україна в роки ІІ світової війни»

1 семестр

2 семестр
Природничо-
математичних 
дисциплін

Баланчук Т.О.

1.Курс практичних тренінгів з використання MS Excel у професійній діяльності
в рамках зв’язків з виробництвом
2.Презентації з дисципліни «Інформатика»
3. Методичні рекомендації для голів ЦК.

1 семестр

2 семестр
1 семестр

Замкова Л.С.

1. Методичні рекомендації для голів ЦК.
2. Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Фізика і астрономія»
на тему «Електричні заряди та їх взаємодія. Закон Кулона» 
3.  Програма  та  конспект  лекцій  з  дисципліни  «Управління  інформацйними
ресурсами».

1 семестр

2 семестр

Наконечна Т.П.
1.Набір запитань та завдань по підготовці студентів до ЗНО
2.Сценарій виховного заходу «Математики-літератори»

1 семестр
2 семестр

Саволюк Т.Ю.
1.Набір запитань та завдань по підготовці студентів до ЗНО
2.Сценарій виховного заходу «Математики-літератори»

1 семестр
2 семестр

Сергієнко Є.М.
1.Методичні  рекомендації  для  розв’язування  задач  з  вищої  математики  на
заочному відділенні

1 семестр

Саволюк П.П.
1.НМК  з  розділів  «Механіка»,  «Молекулярная  фізика  і  термодинаміка»  з
дисципліни «Фізика і астрономія» 
2.НМК з розділу «Електродинаміка» з дисципліни «Фізика і астрономія»

1 семестр

2 семестр

Зубрицька Л.Б.
1.Робочий зошит з дисципліни «Хімія»
2.Методика  проведення   відкритого  заняття  з  дисципліни  «Хімія»  на  тему
«Альдегіди»

1 семестр

2 семестр
Мисько О.О. 1.Методика проведення  відкритого заняття «США» з дисципліни «Економічна

та соціальна географія світу»
2 семестр

Дідик Д.М. 1.Лекції та опорні схеми з розділу «Вуглеводні» дисципліни «Хімія» 2 семестр
Фізичного Ковальчук М.О. 1.Методика реалізації принципу свідомості і активності у студентів 1-2 курсів 1 семестр



виховання та 
захисту 
Вітчизни

на заняттях фізичного виховання
2.Методика навчання студентів техніці володіння м’ячем у волейболі 2 семестр

Сенченко Ю.А. 1.Методика проведення тренувань з футболу
2.Методичні рекомендації проведення заняття з вогневої підготовки

1 семестр
2 семестр

Рябокінь П.І.
1.Основи методики організації раціонального спортивного харчування
2.Методичні рекомендації щодо занять атлетизмом

1 семестр
2 семестр

Зашейко В.В. 1.Методика  проведення  відкритого  заняття  на  тему:«Спортивні  ігри  з
баскетболу»

1 семестр

Прокопенко О.І. 1.Методика організації і проведення змагань з волейболу
2.Методика проведення тренувань з гирьового спорту

1 семестр
2 семестр

Рябокінь О.С. 1.Методика побудови тренувального процесу з баскетболу
2.Методика  проведення  відкритого  заняття  на  тему:  «Спортивні  ігри  з
баскетболу»

1 семестр

2 семестр
Економічних та 
інформаційних 
дисциплін

Бащенко Н.І. 1.Розробка завдань для виконання домашньої роботи з дисципліни «Економіка і
організація аграрного виробництва» для студентів заочної форми навчання.

2.Завдання для контролю знань з дисципліни «Ціноутворення».

1 семестр

2 семестр

Гайдучик Г.М. 1.Методика  проведення  відкритого  заняття  на  тему:  «Формування  структури
маркетингових комунікацій»
2.Електронний підручник з дисципліни «Менеджмент»

1 семестр

2 семестр
Григоренко О.В. 1.Тестовий контроль знань «Управління витратами». 1 семестр
Капелюшна І.М. 1.Методичні  вказівки  для  виконання  курсової  роботи  з  дисципліни  «

Фінансовий облік» для студентів спеціальності «Облік і аудит» 2 семестр
Лобуренко О.В. 1.НМК з дисципліни «Політична економія»

2.Фільм-презентація, присвячений Дню працівника освіти
3.Методика  проведення  відкритого  заняття  з  дисципліни  «Планування  і
організація  діяльності  підприємств»  на  тему  «Організація  виробництва
продукції тваринництва»

1 семестр
1 семестр

2 семестр
Обідник Н.В. 1. Електронний підручник з дисципліни «Фінанси».

2.Робочий зошит «Фінанси».
1 семестр
2 семестр

Нечипоренко А.Ю. 1.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи
алгоритмізації та програмування»  для студентів спеціальності «Підприємство,
торгівля та біржова діяльність».
2.Мультимедійний посібник з дисципліни «Інтернет технології в інформаційній
діяльності».

1 семестр

2 семестр

Сидорук П.А. 1.Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія» 2 семестр



Електро-
технічних 
дисциплін

Величко Т.Г.
Рубаненко О.О.

1.Основи електроніки т а мікросхемотехніки. Навчально-методичний посібник
для підготовки студентів  за осв ітнім ступенем «Бакалавр» з галузі  знань 14
«Електрична інженерія» спеціальністі 141 «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка».
2.Термінологічний словник з електроніки і автоматики І і ІІ частини

1 семестр

2 семестр
Кучерук А.П. 1.Методичні  вказівки  по  виконанню  курсової  роботи  «Електропривод  с.г.

машин»
2.Створення відеокурсу з  дисципліни  «Монтаж електрообладнання  і  системи
керування»

1 семестр

2 семестр
Нагачевська С.М. 1.Методика  проведення  лабораторної  роботи  «Дослідження  паралельного  та

послідовного з'єднань резисторів» з дисципліни ТОЕ 
2.Комплект презентацій з дисципліни «Електричне освітлення та опромінення»

1 семестр
2 семестр

Недипіч М.С. 1.Розробка тестових завдань до виконання ОКР з дисципліни «Електропривод
с.г.машин»
2.Методичні  рекомендації  по  виконанню  курсової  роботи  з  дисципліни
«Електропривод с.г.машин»

1 семестр

2 семестр
Пелешок С.В. 1.Цикл практичних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів

і САК»
2.Цикл  лабораторних  робіт  з  дисципліни  «Автоматизація  технологічних
процесів і САК»

1 семестр

2 семестр
Фуркало Г.Д. 1.Експлуатація резервних електростанцій

2.Експлуатація акумуляторних батарей
1 семестр
2 семестр

Загально-
професійних 
дисциплін

Безсмертний В.О 1.Робочий зошит-конспект з дисципліни «Практичне керування транспортним
засобом» (категорія В) 1-2семестр

Кучковський С.М. 1.Методичні  вказівки  на  тему:  «Технічні  засоби  для  вирощування
сільськогосподарських культур за інноваційними технологіями виробництва» 2 семестр

Павловський В.І. 1.Методичні  рекомендації  для  самостійного  опрацювання  з  дисципліни
«Технологія галузі» з розділу «Механізація» 1 семестр

Паламарчук І.В. 1.Методична розробка з дисципліни "ПДР" на тему: «Зупинка і стоянка» 1 семестр
Подолян В.Ю. 1.Робочий зошит для лабораторних та практичних робіт з дисципліни МОТ 1-2 семестр
Сташок М.С. 1.Відеофільм «Будова і робота батареї системи запалювання» 2 семестр
Сєріков А.В. 1.Методична розробка на тему «Основи пожежної профілактики на виробничих

об’єктах» 2 семестр



Загально-
професійних 
дисциплін

Тихонова Т.І. 1.Матеріал для самостійного опрацювання тем «Коренеплоди», «Бульбоплоди»
з дисципліни «Основи агрономії» 
2.Методичні  вказівки  по  виконанню  практичних  робіт  з  дисципліни
«Технологія виробництва переробки і зберігання с.г. продукції»

1 семестр

2 семестр
Довбуш Є. 1.Посібник  з  розбирання,  складання  і  регулювання  головних  передач

гусеничних тракторів
2.Робочий  зошит  з  лабораторних  робіт  з  навчальної  дисципліни  «Трактори»
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1 семестр

2 семестр

Попов І.І.
1.Методичні вказівки до роботи з автоклавом для термічної обробки плодів та 
овочів.

2семестр

Спеціальних 
дисциплін

Гашинський М.Г. 1.Методика проведення проблемної лекції  з дисципліни «Охорона праці» для
бухгалтерського відділення на тему «Розслідування НВ на виробництві» 2семестр

Ластівка М.М. 1.Навчальний посібник з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» для
студентів денної і заочної форми навчання 
2.Методика  вивчення  дисципліни  «Експлуатація  машин  і  обладнання»  з
прикладами розв’язування задач.
3.Стенди роздаткового матеріалу та виконання КП з дисципліни «Експлуатація
машин і обладнання».

1 семестр

1 семестр

2 семестр

Матвійчук М.В. 1.Методичне  забезпечення  для  виконання  практичних  робіт  і  курсового
проектування з визначення режимів роботи МТА
2.Стенди  роздаткового  матеріалу  для  виконання  КП  з  дисципліни
«Експлуатація машин і обладнання»

1 семестр

2 семестр

Сандуляк А.М. 1.Розробка електронного навчально-методичного комплексу лекційних занять з
дисципліни «Технічний сервіс в АПК»
2.Розробка  навчально-методичного  комплексу  для  самостійної  роботи  та
практичних занять з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

1 семестр

2 семестр

Слюсаренко С.П.
1.Сценарій  навчального  відеофільму  «Перевірка  та  обслуговування
акумуляторних батарей»
2.Навчальний  відеофільм  «Перевірка  та  обслуговування  акумуляторних
батарей»
3.Відеофільм «Циклова комісія спеціальних дисциплін»(реклама)
4.Розробка навчально-методичного комплексу практичних занять з дисципліни
«Технічний сервіс в АПК»

1 семестр

1-2 семестр
1-2 семестр

1-2 семестр

Фартушняк М.В.
1.Комплект методичних матеріалів для самостійного вивчення при проведені 
лабораторних робіт по дисципліні «Технічний сервіс в АПК»

1 семестр

Волошин В.В. 1.Комплект методичних матеріалів для самостійного вивчення при проведені 2 семестр



практики по дисципліні «Ремонт машин і обладнання»

Природничо- 
наукових 
дисциплін

Духно М.І.
1.Методика проведення відкритого заняття  «Деформація розтяг, стиск»
2.Методична розробка «Ланцюгові передачі: будова, застосування та критерії
робото здатності»

1 семестр

2 семестр

Присяжнюк Д.В.
1.Патент України на корисну: «Вібраційна конвеєрна сушарка»
2.Патент України на корисну: «Вібраційна конвеєрна сушарка»

1 семестр
2 семестр

Стаднійчук І.П.

1.Методично-виховний комплекс куратора групи
2.Пакет тестових завдань та кросвордів з дисципліни «Загальна електротехніка з
основами автоматики»
3. Методична розробка «Професійне виховання «Моя професія – електрик»

1семестр

2 семестр
2 семестр

Тишко С.С.
1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін»
2.Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни
«ВСТВ»

1 семестр

2 семестр

Дідик І.О.
Павловський Д.В.

1.Методичні  рекомендації  при  вивчені  теми:  «Зображення,  вигляди,  розрізи,
перерізи»
2.Методичні  рекомендації  при  вивчені  теми:  «Основні  правила  та  вимоги  до
оформлення кресленників, нанесення розмірів»

1 семестр

2 семестр
Прокопенко Н.А. 1.Збірка статей 6 конференція «Молодіжний науковий форум» 2 семестр

Поберезький В.П.
1.Робочий  зошит  для  виконання  лабораторних  та  практичних  робіт  з
дисципліни «КЕТМ» 2 семестр

Цуркан О.В. 1.Патент України на корисну: «Вібраційна конвейєрна сушарка»
2.Патент України на корисну: «Вібраційна конвейєрна сушарка»

1 семестр
2 семестр

Кураторів груп Викладачі історії Павло Скоропадський – останній гетьман України.
 Виховання почуття патріотизму.

жовтень, 
2018

Викладачі 
суспільних 
дисциплін

Година скорботи.
 Виховання почуття патріотизму.

листопад,
2018

Обідник Н.В.
Нечипоренко А.Ю.

Міжнародний день інвалідів. Виховання почуття гуманності. грудень,
2018

Духно М.І.
Справа твого життя. Виховання прагнення до удосконалення професіоналізму. грудень,

2018
Григоренко О.В.
Лобуренко О.В.

Запрошуємо до Франції. Розширення кругозору студентів. січень,
2019

ЦК загально-
професійних 

День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 Виховання почуття патріотизму

лютий,
2019



дисциплін

Кучковський С.М.
Хвала рукам, що пахнуть хлібом. 
Виховання почуття любові до рідної землі, поваги до людської праці.

травень,
2019

Данчишина В.М.
Малюта Л.В.
Шкляр С.В.

Театралізоване дійство
 «Вечорниці у світлиці».
 Виховання інтересу до народних обрядів, звичаїв і традицій

грудень,
2018

Методисти
Ластівка М.М.
Довбуш Г.П.

Методичні рекомендації по оформленню звітів викладача, згідно вимог ВНАУ травень,
2019

Завідувач навчально-методичним кабінетом _____________________________ Л.С.Замкова
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