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Циклова 

комісія 
ПІБ викладача Тема 

Термін 

виконання 
Примітка 

Гуманітарних 

дисциплін 

 

Асауленко Л.М. 1. Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Українська 

література» 

2. Конспект лекцій з української мови (за професійним спрямуванням) для 

самостійної роботи студентів відділення механізації с.г. 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

Брянська Л.Є. 1.Методика проведення відкритого заняття з дисципліни «Політекономія» 

2. Методика активізації навчання з дисципліни «Політекономія» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Ковальчук Н.Д. 1. Робочий зошит з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для 

відділення бухгалтерського обліку механізації с.г. 

2 семестр  

Кравченко О.В. 1. Інтерактивні технології  в процесі групової форми роботи при вивченні 

іноземної мови як засіб особистісно-орієнтованого навчання і виховання 

студентів 

1-2 семестр 

 

 

 

Кушнір Н.А. 1. Методика проведення відкритого заняття  з дисципліни «Українська 

література» 

2. Конспект лекцій з української мови (за професійним спрямуванням) для 

самостійної роботи студентів відділення механізації с.г. 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Мазур А.В. 1. Робочий зошит з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для 

студентів спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі» 

1 семестр 

 

 

Мисько О.О. 1.Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Географія» 2 семестр  

Сторожук І.В. 1.Робочий зошит з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для 

студентів спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі» 

1-2 семестр 

 

 

Ткачук Є.Й. 1. Українська національно-демократичної революція 1917 року 2 семестр  

Чабанюк І.С. 1. Підсумковий контроль знань з курсу дисципліни «Зарубіжна література» 2 семестр  



Природничо-

математичних 

дисциплін 

Замкова Л.С. 
1.Електронний ресурс з «Астрономії» 

2. Методика проведення відкритого заняття з астрономії на тему «Зорі» 

1.семестр 

2 семестр 

 

Наконечна Т.П. 

1.Методика проведення відкритого заняття на тему: «Похідна функція. Урок-

гра «Математична кухня»  

2.Відкритий виховний захід «Хвала рукам, що пахнуть хлібом» 

3.Електронний посібник, І курс. «Геометрія», 2-4 «Застосування похідної в 

економіці»  

1 семестр 

 

2 семестр 

2 семестр 

 

Саволюк Т.Ю. 

1. Методична розробка «Використання аналогії при побудові графіків функцій»  

2. Відкрите заняття з математики. Тема: «Найпростіші тригонометричні 

рівняння» 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Сергієнко Є.М. 

1.Формування навичок самостійної роботи студентів на різних етапах уроку 

2.Використання зарубіжних та українських прислів`їв та приказок на заняттях з 

математики»  

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Саволюк П.П. 1.Розробка анімаційного відеоролика для пояснення законів фотоефекту     2 семестр  

Зубрицька Л.Б. 

1.Методична розробка «Актуалізація пізнавальної діяльності студентів під час 

позааудиторної роботи з хімії» 

2.Методична розробка: «Організація навчально-виховного процесу при 

викладанні біологічних дисциплін» 

3.Посібник з хімії «Хімія у визначеннях, таблицях і схемах» 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

Фізичного 

виховання та 

захисту 

Вітчизни 

 

Ковальчук М.О. 1.Методичні рекомендації для самостійних занять студентів вільною боротьбою 

2. Методика проведення занять з волейболу 

1 семестр 

2 семестр 

 

Сенченко Ю.А. 1.Організація та проведення національно-патріотичного виховання молоді в 

коледжі 

2. Методика проведення заняття з гімнастики 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Рябокінь П.І. 

1.Методика проведення заняття з гімнастики 

2.Методика організації раціонального харчування на заняттях фізичними 

вправами 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Зашейко В.В. 1.Особливості поетапного навчання руховим діям у баскетболі 1-2семестр  

Прокопенко О.І. 1.Методика вивчення теоретичного розділу у спортивних іграх 

2.Методика проведення заняття з туризму 

1 семестр 

2 семестр 

 

Рябокінь О.С. 1. Методика усунення відхилень у стані здоровя в процесі фізичного 

виховання. 

2. Методика розвитку швидкісно-силових якостей в процесі занять фізичного 

виховання. 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

 

 



Економічних 

дисциплін 

Баланчук Т.О. 1.Сценарій відкритого виховного заходу «Видатні жінки України» 

2.Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни « Інформаційні 

системи і технології на підприємстві». 

3.Персональний сайт викладача  

1 семестр 

 

2 семестр 

2 семестр 

 

Бащенко Н.І. 1.Сценарій проведення конкурсу «Професійна орієнтація випускників на ринку 

праці» 

2.Методичне забезпечення дисципліни «Професійна орієнтація випускників 

ВНЗ на ринку праці» 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

Вогнивенко Н.М. 1.Розробка методичного забезпечення дисципліни «ОЗБУ» 2 семестр  

Гайдучик Г.М. 1.Електронні презентації з дисципліни «Маркетинг» 

2.Звіт про проведення тижня циклової комісії 

1 семестр 

2 семестр 

 

Григоренко О.В. 1.Методика проведення відкритого заняття «Документальне забезпечення 

запису операцій бухгалтерського обліку» 

2.Методичні забезпечення дисципліни «Управління витратами» 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Капелюшна І.М. 1.Методика проведення відкритого заняття  2 семестр  

Лобуренко О.В. 1.Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційна діяльність підприємств» 1-2 семестр  

Обідник Н.В. 1.Методика проведення відкритого заняття 

2.Електронний комплекс з дисципліни «Фінанси» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Пшенична Г.В. 1.Методичне забезпечення дисципліни «Контроль і ревізія» 2 семестр  

Електро-

технічних 

дисциплін 

 

Величко Т.Г. 1.Відеотрейлер з основ електроніки 

2.Досвід роботи викладача  

1 семестр 

2 семестр 

 

Кучерук А.П. 1.Методика проведення відкритого ПЗ №3 «Визначення втрат напруги в 

розгалуженій мережі змінного струму» з дисципліни «Електропостачання с. г.» 

2.Розробка тестових завдань до виконання ОКР з дисципліни 

«Електропостачання с. г.» 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

Нагачевська С.М. 1.Курс лекцій з дисципліни ТОЕ 

2.Відеотрейлер з основ електроніки 

1 семестр 

2 семестр 

 

Недипіч М.С. 1.Методика проведення відкритого заняття «Автоматизація теплогенераторів» з 

дисципліни АТП і САК 

2.Досвід роботи 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

Обідник В.В. 1.Матеріали для самостійного вивчення студентами теми «Автоматизація 

зерноочисних та сортувальних машині» з дисципліни АТП і САК 

2.Досвід роботи 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

Пелешок С.В. 1.Методика проведення практичного заняття №3 «Розрахунок і побудова 

механічної характеристики АД» з дисципліни «Електричні машини і апарати» 

2.Методика проведення лабораторного заняття №4 «Дослідження 3ф-го 

 

1 семестр 

 

 



асинхронного двигуна з фазним ротором» з дисципліни «Електричні машини і 

апарати» 

 

2 семестр 

Електро-

технічних 

дисциплін 

Стаднійчук І.П. 1.Методика підготовки і проведення відкритого заняття «Електронагрівальні 

установки для створення і регулювання місцевого мікроклімату» з дисципліни 

«Електротехнологія» 

 

 

2 семестр 

 

Фуркало Г.Д. 1.Методика проведення відкритого заняття «Ремонт електричних двигунів» 

2.Методична розробка «Ірвінг Ланкмюр – видатний американський вчений і 

винахідник, лауреат нобелівської премії, чія діяльність справила значний вплив 

на розвиток світової науки і техніки» 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

Загально-

професійних 

дисциплін 

Безсмертний В.О  1.Робочий зошит – конспект з дисципліни: Правила дорожнього руху із змінами 

та доповненнями станом на 01.07.2017 року 

2.Комплекс методичного забезпечення з автотранспортних дисциплін 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

Вельганюк О.С. 1.Навчальнийц посібник «Розбирання, складання і регулювання головної 

передачі трактора Т-150» 

 

1 семестр 

 

Козар О.М. 1.Робочий зошит для проведення  практичних робіт з  дисципліни «Технологія 

галузі рослинництва і тваринництва» 

 

2 семестр 

 

Кучковський С.М. 1.Культиватори та проріджувачі 

2.Машини для роздільного збирання зернових та зернобобових культур 

1 семестр 

2 семестр 

 

Павловський В.І. 1.Машини для внесення органічних добрив 

2.Машини для підготовки мінеральних добрив 

1 семестр 

2 семестр 

 

Паламарчук І.В. 1.Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині 

2.Методика проведення відкритого заняття «Обгін» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Подолян В.Ю. 1.Посібник з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» 1-2 семестр  

Сташок М.С. 1.Сценарій відеофільму «Робота батарейної контактної системи запалювання» 

2.Відеофільм «Робота батарейної контактної системи запалювання» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Сєріков А.В. 1. Фумігатори 

2.Меліоративні та дощувальні машини 

1 семестр 

2 семестр 

 

Тихонова Т.І. 1.Методика проведення відкритого уроку 

2.Робочий зошит з дисципліни: ,, Технологія виробництва, зберігання та 

переробки сільськогосподарської продукції”. 

1 семестр 

2 семестр 

 

Спеціальних 

дисциплін 

 

Гашинський М.Г. 1.Методика проведення проблемної лекції  «Розслідування НВ на виробництві» 

дисципліни «Охорона праці» для студентів спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» 

 

 

1- 2семестр 

 



Спеціальних 

дисциплін 

 

 

 

Ластівка М.М. 

 

1.Практикум з предмета «Експлуатація машин та обладнання» 

2.Методичні вказівки з курсового проектування для студентів 

сільськогосподарських навчальних закладів із спеціальності 5.10010201 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

Матвійчук М.В. 1.Методичне забезпечення для виконання практичних робіт і курсового 

проектування з визначення режимів роботи МТА 

2.Методика проведення відкритого заняття «Рух МТА» 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

Сандуляк А.М. 1.Розробка електронного навчально-методичного комплексу лекційних занять з 

дисципліни «Технічний сервіс в АПК» 

1-2 семестр  

 

Слюсаренко С.П. 

1.Сценарій навчального відеофільму «Робота батарейної  контактної системи 

запалювання» 

2.Навчальний  відеофільм «Робота батарейної  контактної системи запалювання» 

3.Розробка навчально-методичного комплексу практичних занять з дисципліни 

«Технічний сервіс в АПК» 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

 

 

 

Природничо- 

наукових 

дисциплін 

 

 

 

 

Духно М.І. 

Присяжнюк Д.В. 

1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 

2.Електронний підручник «Теоретична механіка» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Стаднійчук І.П. 

1.Проект формування технічної компетентності техніків-механіків за 

допомогою методів, формі і засобів інтерактивних технологій  

2.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 

1-2 семестр 

 

2 семестр 

 

Тишко С.С. 
1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 

 2.Відеофільм «Будова штангециркуля» 

1-2 семестр 

2 семестр 

 

Дідик І.О. 

Павловський Д.В. 

1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 

 2.Робочий зошит «Основи креслення», Частина 2 

1-2 семестр  

Прокопенко Н.А. 1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 1-2 семестр  

Поберезький В.П. 1.Альбом «Циклова комісія природничо-наукових дисциплін» 1-2 семестр  

Психолог Ряба Т.М. 1.Психологічний супровід обдарованих дітей в освітньому процесі 1-2семестр  

Вихователі 
Данчишина В.М. 

Поберезька О.В. 

1.Родинно-сімейне виховання в коледжі  1-2 семестр 
 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичним кабінетом _____________________________ О.В. Лобуренко 
 


