
Методичні розробки викладачів за 2014-2015 н.р. 

Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін 

1) Тернова І. В. Практикум (робочий зошит) для практичних, семінарських 
занять та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей 
денної форми навчання з дисципліни «Фінанси» ОКР «Молодший 
спеціаліст»; 

2) Петрів О. С. Методичні вказівки для написання курсової роботи з 
дисципліни «Організація та планування підприємства» для студентів 
спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і 
двигунів» ОКР «Молодший спеціаліст». 

3)  Бурдаш У. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» для 
студентів денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст», 
спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства»; 

4)  Бурдаш У. Є. Робочий зошит для проведення практичних занять з 
дисципліни «Основи маркетингу» для студентів денної форми навчання 
ОКР «Молодший спеціаліст», спеціальність 5.03050401 «Економіка 
підприємства»; 

5) Тернова І. В. : Робочий зошит для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ОКР «Молодший 
спеціаліст» , спеціальність 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-
паркове господарство»; 

6) Рудник В. І. Робочий зошит для проведення практичних занять з 
дисципліни «Бухгалтерський облік» ОКР «Молодший спеціаліст», галузь 
знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 
5.03050901 «Бухгалтерський облік»; 

7) Рудник В. І. Робочий зошит для проведення навчальної практики з 
дисципліни «Фінансовий облік»; 

8) Рудник В. І. Бухгалтерський облік в схемах. Конспект лекцій з 
дисципліни  «Бухгалтерський облік» для студентів ІІ курсу економічних 
спеціальностей; 

9) Рудник В. І. Опорний конспект лекцій з дисципліни Бухгалтерський 
облік» для студентів групи Б-21М і Ек-21М. 

10) Бурдаш У. Є. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни 
«Бухгалтерська звітність підприємства» для студентів денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, 
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»; 

11) Бурдаш У. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерська 
звітність підприємства» для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, спеціальність 5.03050901 
«Бухгалтерський облік». 
 

Циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни 

1) Гаховський В. Т. подав на розгляд методичну розробку Захист Вітчизни, 
робочий зошит із тестовими завданнями для студентів І курсу. 



2) Венгринович А. П. Методичні вказівки для проведення учбових занять з 
настільного тенісу. Частина І. 

3) Венгринович А. П. Методичні вказівки для проведення учбових занять з 
настільного тенісу. Частина ІІ. 

Циклової комісія спеціальних електротехнічних дисциплін 

1) Оберська Н. В., Білик Я. В. Щоденник – звіт проходження виробничо-
технологічної практики для студентів ІV курсу спеціальності 5. 10010102 
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі»; 

2) Оберська Н. В., Білик Я. В. Звіт - щоденник про проходження виробничої 
переддипломної практики зі спеціальності 5. 10010102 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі». 

3) Білик Б. Я.,Оберська Н. В., Білик Я. В. Методичні рекомендації для 
дипломного проектування із спеціальності 5. 10010102 «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі»; 

4) Щурко Б. Я. , Білик Я. В. Робочий зошит з ознайомчої практики із 
спеціальності 5. 10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»; 

5) Дудар О. П. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з 
дисципліни «Електропривод сільськогосподарських машин» для 
спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» 
 

Циклової комісії гуманітарних дисциплін 
 

1) Куца С. І. ENGLISH Методичні вказівки для самостійної роботи 
студентів. 

2) Лещук Василь Іванович: Культурологія (конспект лекцій) 
3) Кізан Р. Я. Англійська мова за професійним спрямуванням, спеціальності 

«Прикладна екологія»; 
4) Кізан Р. Я. Англо-український словник та англійський тлумачний словник 

економічних термінів; 
5) Гальчак Т. В. Англійська мова за професійним спрямуванням, 

спеціальності «Техніка та енергетика аграрного виробництва»; 
6) Зборівська О. М. Розробка лекційних занять з світової літератури. 
7) Білан Н. М. Lehrbuch ruf

••

 Studenten der Fachrichtung “Еnergetik”: Посібник 
для практичних занять з німецької мови за професійним спрямуванням 
для студентів ОКР «Молодший спеціаліст»; 

8) Ковальська Л. В. Німецько-український словник спеціальних термінів; 
9) Білан Н. М. Deutsch ruf

••

 Fernstudenten: Навчально-методичний посібник з 
німецької мови за професійним спрямуванням для студентів ОКР 
«Молодший спеціаліст» заочної форми навчання; 



10) Білан Н. М. Kommunikatives Deutsch: Навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи студентів ОКР «Молодший спеціаліст» 
заочної форми навчання; 

11) Зборівська О. М. Світова література. Лекційний курс. Частина 2: 
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу; 

12) Бойко О. І. Методична розробка «С. Томашівський. Історик і 
політичний діяч (Серія «Видатні постаті Бережанщини»)» для 
позакласного вивчення української літератури студентами ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації; 

13) П’єнтак Г. І. Методична розробка «Марія Струшинська. Жінка, яка 
започаткувала жіночий рух в Галичині» для позакласного вивчення 
української літератури студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

14) Ковальська Л. В. Німецька мова за професійним спрямуванням. 
15) Юдіна А. А. Методичні рекомендації для проведення практичних 

занять з дисципліни «Основи правознавства» 
 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін, інформатики та 
обчислювальної техніки 

1) Ухман Р. В. , Ломницька Р. Я. «Методичні вказівки та завдання до 
практичних занять з фізики для студентів ІІ курсу ОКР Молодший 
спеціаліст»; 

2) Ухман Р. В. , Ломницька Р. Я. «Методичні вказівки та завдання до 
практичних занять з фізики для студентів І курсу ОКР Молодший 
спеціаліст»; 

3) Михайлишин М. С., Ломницька Р. Я. Робочий зошит з інформатики. 

4) Пукало М. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Комп’ютерні системи та мережі» 

5) Лещишин О. М. Методичні вказівки для проведення навчальної 
практики з дисципліни «Комп’ютерна обробка екологічної інформації» 

6) Кізима І. В., Ломницька Р. Я. Робочий зошит для виконання 
лабораторних робіт з предмету «Інформатика та комп’ютерна техніка» 

7) Роман Л. Х. Вища математика. Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми 
навчання; 

8) Калатало О. В., Ломницька Р. Я. Астрономія. Конспект лекцій та 
методичні рекомендації до виконання практичних робіт; 

9) Роман Л. Х. Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни Алгебра та початки аналізу; 



10) Калатало О. В. Методичні рекомендації призначені для виконання 
курсового проекту з дисципліни «Програмування». 

Циклова комісія зеленого будівництва та садово-паркового господарства 

1) Чорна Н. З., Сновида М. П. : Методична розробка виховної години на 
тему «Здоровий спосіб життя» 

2) Лазар Г. П., Чорна Н.З. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
та практичних занять з дисципліни «Ботаніка»; 

3) Лазар Г. П., Чорна Н.З. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
та практичних занять з дисципліни «Загальна біологія»; 

4)  Брилінський С. М. Методичні рекомендації до виконання курсового 
проекту з дисципліни «Квітництво»; 

5) Брилінський С. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
з дисципліни «Організація робіт в садово-парковому господарстві»; 

Циклова комісія механізації сільського господарства та автомобільного 
транспорту 

1)  Юрчишин Н. І. : «Методичні вказівки до самостійної роботи студентів-
заочників при вивченні дисципліни «Технологія виробництва і переробки с/г 
продукції» ОКР «Молодший спеціаліст», спеціальність 5.10010102; 

2) Леськів М. С. : «Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при 
вивченні дисципліни «Правила дорожнього руху» та «Основи керування 
автомобілями» ОКР «Молодший спеціаліст», спеціальність 5.10010102; 

3) Яциківа М. М. Робочий зошит для лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Сільськогосподарські машини», ОКР «Молодший спеціаліст»; 

4)  Барбарича С. О. навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи 
нарисної геометрії і інженерна графіка», ОКР «Молодший спеціаліст», 
спеціальності 5.10010102 і 5. 07010602. 

5) Леськів М. С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
дисципліни «Основи керування автомобілем і безпека руху» 

Циклова комісія природничих дисциплін: 

1) Олійник О. М., Соколовська І. Я. Методичні рекомендації до виконання 
практичних робіт з дисциплін «Основи екології»; 

2) Олійник О. М. Методичні рекомендації щодо розв’язування 
розрахункових задач з дисципліни «Хімія»; 

3) Олійник О. М. Методичні рекомендації з контрольними завданнями з 
дисципліни «Основи екології»; 



4) Соколовська І. Я. , Олійник О. М. Методичні рекомендації з предмету 
«Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Прикладна 
екологія» ОКР «Молодший спеціаліст»; 

5) Соколовська І. Я. Конспект лекцій з предмету «Загальна екологія» для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Прикладна 
екологія» ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

 

 

 

 

 

 


