
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора з навчальної роботи 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     _____________________ І.М.Капелюшна 

                                                                                                                                             “____”______________2017р. 

         ПЛАН-ГРАФІК 

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

ВИКЛАДАЧАМИ ЛАДИЖИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Циклова комісія ПІБ 

викладача 

Тема заняття  

та назва навчальної дисципліни 

Методична мета відвідування 

заняття 

Строк 

проведення 

 

 

Гуманітарних 

дисциплін 

Піддубна Н.В. Тема:Економічно-соціальний розвиток 

гетьманщини у 18 ст. 

Всесвітня історія 

Використання інтерактивних методів 

навчання 
вересень, 

2017 

Мазур А.В. Тема: Клімат. Прогноз погоди 

Іноземна мова 

Активізація усного та писемного 

мовлення студентів на заняттях у 

процесі роботи з ІКТ 

жовтень,   

2017 

Кравченко О.В. Тема:Сутність, основи організації та види 

бухгалтерського обліку. Система подвійного 

запису як головний метод бухгалтерського 

обліку 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Застосування групових форм роботи та 

інтерактивних технологій як засобів 

особистісно-орієнтованого навчання та 

виховання студентів в процесі 

вивчення матеріалу теми 

вересень, 

2017 

Кушнір Н.А. 

Асауленко Л.М. 

Тема:І.Нечуй-Левицький. Соціально-

побутова повість «Кайдашева сім’я». 

Філософські роздуми про суть людського 

буття, сімейні цінності та родинні стосунки» 

(спарене заняття) 

Українська література 

Використання  інтерактивних 

технологій та формування 

комунікативних навичок через 

використання  між предметних зв’язків 

при ідейно-художньому аналізі 

літературного твору 

жовтень,   

2017 

Сторожук І.В. Тема:В театрі. Типи питальних речень 

(повторення) 

Іноземна мова 

Використання ІКТ при вивченні 

іноземної мови як засобу 

формування комунікативних навичок у 

студентів на занятті з іноземної мови 

вересень, 

2017 

Ткачук Є.Й. Тема:Культура Київської Русі 

Історія України 

Використання інформаційно-

комунікативних технологій при 

викладанні дисципліни 

жовтень,   

2017 



Гуманітарних 

дисциплін 

Брянська Л.Є. Тема:Гроші, їх функції, грошова система 

Політична економія 

Використання активних методів у 

навчальному процесі, розвиток 

пізнавальних інтересів і здібностей, 

потреби глибокого творчого оволодіння 

знаннями 

жовтень,   

2017 

Природничо-

математичних 

дисциплін 

Наконечна Т.П. 

Тема:Похідна функція. Урок-гра 

«Математична кухня» 

Математика 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях 

лютий, 

2018 

Саволюк Т.Ю. 
Тема:Найпростіші тригонометричні рівняння 

Математика 

Удосконалення методики активізації 

навчально-пізнавальної діяльності 

студентів 

березень, 

2018 

Фізичного 

виховання і 

захисту 

Вітчизни 

Сенченко Ю.А. Тема:Гімнастика 

Фізичне виховання 

 

Узагальнити заняття з метою вивчення 

та обміну  досвіду проведення занять з 

гімнастики 

листопад, 

2017 

Рябокінь П.І. Тема: Гімнастика 

Фізичне виховання 

 

Узагальнити заняття з метою вивчення 

та обміну  досвіду проведення занять з 

гімнастики 

листопад, 

2017 

Ковальчук М.О. Тема: Волейбол 

Фізичне виховання 

Узагальнити заняття з метою вивчення 

та обміну  досвіду проведення занять з 

волейболу 

лютий, 

2018 

Економічних 

дисциплін 

Григоренко О.В. Тема:Документальне забезпечення запису 

операцій бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях з навчальної 

дисципліни 

березень, 

2018 

Обідник Н.В. Тема:Валюта та валютні відносини 

Гроші і кредит 

Використання активних методів 

навчання 

квітень, 

2018 

Спеціальних 

дисциплін 

Матвійчук М.В. Тема: «Рух МТА» 

ЕМО 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій навчання 
квітень, 

2018 

Загальнопро-

фесійних 

дисциплін 

.Безсмертний В.О. Тема:Проїзд перехресть(практичне заняття) 

ПДР 

Використання інтерактивних методів 

навчання на занятті 
листопад, 

2017 

Подолян В.Ю Тема:Машини для подрібнення  

грубих кормів      МТФ 

Використання інтерактивних методів 

навчання на занятті 
березень, 

2018 

Паламарчук І.В. Тема:Обгін 
ПДР 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях 
лютий, 

2018 
  



Загальнопро-

фесійних 

дисциплін 

Тихонова Т.І. Тема:Бур’яни і боротьба з ними 

Основи агрономії 
Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях 
травень, 

2018 

Природничо-

наукових 

дисциплін 

Духно М.І. Тема:Деформація розтяг, стиск 

Технічна механіка 

Ознайомлення із загальною методикою 

проведення лабораторного заняття. 
квітень, 

2018 

Павловський В.І. Тема: Проекційне креслення. Поверхні 

геометричних тіл. 

ОНГІГ 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях з навчальної 

дисципліни 

лютий, 

2018 

Прокопенко Н.А. Тема:Вступ. Предмет і методи дисципліни 

Основи теплотехніки і гідравліки 
Використання інтерактивних методів у 

вирішенні практичних завдань 
січень, 

2018 

Дідик І.О. Тема: Різьбові вироби 

ОНГІГ 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях з навчальної 

дисципліни 

січень,  

2018 

Електро-

технічних 

дисциплін 

Величко Т.Г. Тема:Напівпровідникові діоди 

Основи електроніки і мікросхемотехніки 
 

Ознайомлення із методикою поєднання 

традиційних методів навчання із 

інноваційними. 

листопад, 

2017 

Пелешок С.В. Тема:Цикл лабораторних занять з дисципліни 

Електроосвітлення та опромінення 

Ознайомлення із методикою поєднання 

традиційних методів навчання із 

інноваційними. 

жовтень, 

2017 

Недипіч М.С. Тема: Автоматизація теплогенераторів 

Автоматизація технологічних процесів і систем 

автоматичного керування 

Ознайомлення із методикою поєднання 

традиційних методів навчання із 

інноваційними. 

квітень, 

2018 

Кучерук А.П. Тема:Практичне заняття №3 «Визначення втрат 

напруги в розгалуженій мережі змінного струму» 

Електропостачання с. г. 

Ознайомлення із загальною методикою 

проведення лабораторного заняття. 
жовтень, 

2017 

Фуркало Г.Д. Тема: Ремонт електричних двигунів 

ЕРЕО 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях 
січень, 

2018 

Кураторів 

груп 

Наконечна Т.П. Твоє імя- твій друг  лютий, 

2018 

Баланчук Т.О. Видатні жінки України  березень, 

2018 

Духно М.І. Не забувай, з якого ти роду, де коріння твоє 

проросло 

 листопад, 

2017 



 


