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                 ПЛАН-ГРАФІК 

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

ВИКЛАДАЧАМИ ЛАДИЖИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ 

 НА 2018-2019 Н.Р. 

 

Циклова комісія ПІБ 

викладача 

Тема заняття  

та назва навчальної дисципліни 

Методична мета 

 відвідування заняття 

Строк 

проведення 
Гуманітарних 

дисциплін 

Платонова І.Л. Тема: «Бути чи не бути?» - філософська 

проблематика трагедії В. Шекспіра «Гамлет» 

Дисципліна «Зарубіжна література»  

Використання інтерактивних методів 

навчання на заняттях зарубіжної 

літератури  

жовтень, 

2018 

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

Дисципліна «Політична економія» 

Використання активних методів у 

навчальному процесі, розвиток 

пізнавальних інтересів і здібностей, 

потреби глибокого творчого 

оволодіння знаннями 

жовтень, 

2018 

Піддубна Н.В. Тема: «Соціологія сім’ї і гендерна політика»  

Дисципліна «Соціологія» 

Використання інтерактивних методів 

навчання 

лютий, 

2019 

Ковальчук Н.Д. Тема: «Визначні місця Великобританії» 

Дисципліна «Іноземна мова» 

Використання інтерактивних засобів 

навчання при вивченні іноземної мови 

березень, 

2019 

Природничо-

математичних 

дисциплін 

Замкова Л.С. Тема: Електричний струм в рідинах. 

Застосування електролізу. 

Дисципліна «Фізика і астрономія» 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів засобами поєднання 

традиційних методів навчання з 

інформаційними технологіями з метою 

поглиблення міждисциплінарних 

звязків між фізикою та професійно-

орієнтованими дисциплінами 

березень, 

2019 

  



Природничо-

математичних 

дисциплін 

Саволюк П.П. Тема:Опір провідника. Залежність питомого 

опору провідника від температури, розмірів і 

матеріалу. Надпровідність 

Дисципліна «Фізика і астрономія» 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів засобами поєднання 

традиційних методів навчання з 

інформаційними технологіями з метою 

поглиблення міждисциплінарних 

звязків між фізикою та професійно-

орієнтованими дисциплінами 

березень, 

2019 

Мисько О.О. Тема:США 

Дисципліна «Економічна та соціальна 

географія світу» 

Використання активних методів у 

навчальному процесі, розвиток 

пізнавальних інтересів і здібностей, 

потреби глибокого творчого 

оволодіння знаннями 

січень, 

 2019 

Зубрицька Л.Б. Тема: Альдегіди 

Дисципліна «Хімія» 

Удосконалення методики активізації 

навчально-пізнавальної діяльності 

студентів 

листопад, 

2018 

Фізичного 

виховання і 

захисту Вітчизни 

Зашейко В.В. Тема:»Баскетбол» 

Дисципліна «Фізичне виховання» розділ 

«Спортивні ігри» 

Узагальнити заняття з метою вивчення 

та обміну досвіду проведення заняття з 

баскетболу 

листопад, 

2018 

Рябокінь О.С. Тема:»Баскетбол» 

Дисципліна «Фізичне виховання» розділ 

«Спортивні ігри» 

Узагальнити заняття з метою вивчення 

та обміну досвіду проведення заняття з 

баскетболу 

лютий, 

 2019 

Економічних 

дисциплін 

Нечипоренко А.Ю. Тема: Розгалужені конструкції. Компоненти 

Image, Timer 

Дисципліна «Основи алгоритмізації та 

програмування» 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях з навчальної 

дисципліни 

листопад, 

2018 

Гайдучик Г.М. Тема: Формування структури маркетингових 

комунікацій 

Дисципліна «Маркетинг» 

Активізація пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях з навчальної 

дисципліни 

квітень, 

2019 

Лобуренко О.В. Тема: Організація виробництва продукції 

тваринництва 

Дисципліна «Планування і організація» 

Використання активних методів 

навчання 

квітень, 

2019 

Спеціальних 

дисциплін 

Сандуляк А.М. Майстер-клас «Основні аспекти навчання 

практичної їзди на сучасних тракторах» 

Методика проведення практичного 

заняття з використанням інноваційних 

методів навчання 

квітень, 

2019 

  



Спеціальних 

дисциплін 

Слюсаренко С.П. Майстер-клас «Діагностування двигуна 

автомобіля авто сканерами» 

Методика проведення лабораторно 

практичного заняття з використанням 

практичних методів навчання і 

новітніх технологій 

травень, 

2019 

Гашинський М.Г. Тема: Розробка комплексних заходів безпеки 

при роботі на комп’ютерах 

Дисципліна «Охорона праці в галузі» 

Методика проведення практичного 

заняття з використанням інноваційних 

методів навчання 

березень, 

2019 

Ластівка М.М. Тема: Посів зернових культур 

Дисципліна «ЕМО» 

Методика проведення лекційних  

занять з використанням інноваційних 

методів навчання 

березень, 

2019 

Загальнопро-

фесійних 

дисциплін 

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

Дисципліна «Правила дорожнього руху» 

Методика проведення практичного 

заняття з використанням інноваційних 

методів навчання 

червень, 

2019 

Кучковський С.М. Тема: Машини для внесення мінеральних 

добрив 

Дисципліна «Сільськогосподарські машини» 

Методика проведення лекційного 

заняття з використанням інноваційних 

методів навчання 

жовтень, 

2018 

Паламарчук І.В. Тема: Обгін 

Дисципліна «Правила дорожнього руху» 

Методика проведення лекційного 

заняття з використанням інноваційних 

методів навчання 

березень, 

2019 

Павловський В.І. Тема: Коренезбиральні машини 

Дисципліна «Сільськогосподарські машини» 

Методика проведення лекційних  

занять з використанням інноваційних 

методів навчання. 

березень,  

2019 

Сташок М.С. Тема: Коробки передач з переключенням без 

навантаження 

Дисципліна «Трактори і автомобілі» 

Методика проведення лекційних  

занять з використанням інноваційних 

методів навчання. 

жовтень,  

2018 

Природничо-

наукових 

дисциплін 

Духно М.І. Тема: Деформація розтяг, стиск 

Дисципліна «Технічна механіка» 

 

Загальна методика проведення заняття 

з використанням інноваційних методів 

навчання 

листопад, 

2018 

Тишко С.С.  Тема: Основні поняття про допуски та 

посадки  

Дисципліна «ВСТВ» 

Загальна методика  проведення заняття 

з використанням інноваційних методів 

навчання 

лютий, 

2019 

Електротехнічних 

дисциплін 

Нагачевська С.М. Тема: Дослідження паралельного та 

послідовного з'єднань резисторів.  

Лабораторна робота  

Дисципліна «ТОЕ» 

Загальна методика проведення заняття жовтень,  

2018 

Кураторів груп Викладачі історії Павло Скоропадський – останній гетьман Виховання почуття патріотизму жовтень,  



 України 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 

дисциплін 

День вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 

Виховання почуття патріотизму лютий, 

2019 

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 

 

 

 

Завідувач навчально-методичним кабінетом _____________________________ Л.С. Замкова 

 


