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Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін 

1) Дудка У. Є. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей 

денної та заочної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» з дисципліни 

«Економічний аналіз» 

2) Тернова І. В. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових 

робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 

5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050401 «Економіка підприємства» 

денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» 

3) Бурдаш У. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» для студентів 

економічних спеціальностей»  

4) Рудник В. І. Збірник тестових завдань з Бухгалтерського обліку для студентів 

ІІ курсу економічних спеціальностей 

5) Рудник В. І. Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни 

Бухгалтерський облік для студентів 2 курсу економічних 

спеціальностей(передрук). 

6) Рудник В. І. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 

дисципліни Бухгалтерський облік (для студентів 2 курсу економічних 

спеціальностей ОКР молодший спеціаліст). 

7) Рудник В. І. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 

дисципліни Фінансовий облік (для студентів 3 курсу спеціальності 5.03050901 

Бухгалтерський облік ОКР молодший спеціаліст). 

8) Тернова І. В.  Робочий зошит для практичних занять з дисципліни 

«Економіка і нормування праці» 

 

 

Циклова  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»(передрук) 

2) Дудар О. П. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології»(лабораторний 

практикум) для спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в АПК» 

3) Семенов О. О., Семенова Н. П. Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт по предмету «Електротехніка та електроніка» 

4) Семенов О. О. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни 

«Електротехніка та електроніка»(І частина). Напрям підготовки – 6. 070106 



«Автомобільний транспорт», Спеціальність – 5. 07010602 «Обслуговування та 

ремонт автомобілів та двигунів», Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

5) Щурко Б.Я., Шаршонь В. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів 

спеціальностей 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», 5.10010201 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

6) Білик Я. В., Щурко Б. Я.  Методичні вказівки до виконання практичних 

занять з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальностей 5.10010102 

«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі». 

7)  Оберська Н. В., Білик Я. В. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Електричне освітлення та опромінення» 

 

Циклова комісія гуманітарних дисциплін 

 

1) Зборівська О. М. Зарубіжна(світова) література. Лекційний курс. Частина 3: 

Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу ОКР «Молодший 

спеціаліст» 

2) Пилипишин С. І. Збірник завдань, вправ та нестандартних мікроситуацій для 

роботи на практичних заняттях з української мови(за професійним 

спрямуванням). 

3)  Фик Ж. М. Навчально-методичний посібник «Ecology». Part-1 Для студентів 

напряму «Екологія та збалансоване природокористування»  

4) Фик Ж. М. Навчально-методичний посібник «Ecology». Part-2 Для студентів 

напряму «Екологія та збалансоване природокористування» 

5) Білан Н. М. Навчально-методичний посібник «Manuel de francais. Для 

самостійної роботи студентів» 

 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін, інформатики та 

обчислювальної техніки 

1) Михайлишин М. С., Ломницька Р. Я. Робочий зошит для виконання 

лабораторних робіт з предмету «Інформатика» І курс (передрук) 

2) Кізима І. В. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з 

дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка». 

3) Ломницька Р. Я. Методичні вказівки для практичних занять з фізики для 

студентів І курсу. 

4) Ціпліцька М. Т. Методичні вказівки до вивчення розділу «Програмування 

в середовищі Visual Basic» 



5) Ухман Р. В. Збірник задач з фізики для студентів І курсу. 

6) Ломницька Р. Я. Опорний конспект лекцій з дисципліни Безпека 

життєдіяльності. 

7) Лещишин О. М. Опис педагогічного досвіду «Планування та організація 

навчальної роботи на заняттях з математики з використанням ІКТ» 

 

Циклова комісія зеленого будівництва та садово-паркового господарства 

1) Катериняк М. П., Брилінський С. М. Методичні рекомендації до 

виконання курсової роботи з дисципліни: «Організація робіт в садово-

парковому господарстві» для студентів спеціальності 5.090103 «Зелене 

будівництво і садово-паркове господарство» 

2) Чумарна Ф. П. Опорний конспект лекцій з дисципліни Захист рослин. 

3) Брилінський С. М. Методичні рекомендації для виконання практичних 

робіт з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва» 

 

Циклова комісія механізації сільського господарства та автомобільного 

транспорту 

1) Барбарич С. О. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з 

дисципліни  «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» 

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, Спеціальність: 5.10010201 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» 

2) Барбарич С. О., Синовець М. С. Основи нарисної геометрії та інженерна 

графіка. Навчально-методичний посібник. 

3) Леськів М. С., Фурдей В. В.  Методичні вказівки для виконання курсового 

проекту з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів 4 

курсу. 

4) Яциків М. М. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Машини 

та обладнання для тваринництва», спеціальність 5.10010201. 

 

Циклова комісія природничих дисциплін: 

1) Олійник О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

з дисциплін «Біологія». 

2) Cновида М. П. Методичні рекомендації для написання курсових робіт з 

Аналітичної хімії . 


