
Методичні розробки педагогічних працівників за 2016-2017 н.р. 

Методичні розробки викладачів циклової комісії 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 
2) Калатало О. В. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни 

«Програмування»; 

3) Михайлишин М. С. Робочий зошит для практичних занять з 

дисципліни «Вища математика»; 

4) Лещишин О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних 

занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Алгоритми і 

методи обчислення» 

5) Ломницька Р. Я., Ухман Р. В. Збірник завдань для практичних занять з 

шкільного курсу фізики (ІІ семестр) 
6) Вовк Г. С . Збірник завдань для контрольних і самостійних робіт з 

дисципліни «Математика»  

7) Стебелецька Н. М., Вовк Г. С. Індивідуальні завдання з Вищої 

математики для самостійної роботи студентів ОКР «Молодший 

спеціаліст»  

8) Вовк Г. С. Методичні вказівки по виконанню курсових 

проектів(робіт) з дисципліни «Комп’ютерна логіка»  

9) Вовк Г. С. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Комп’ютерна логіка»  
10) Штогрин С. С., Вовк Г. С . Методичні вказівки з переддипломної 

практики для студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж»  

11) Ломницька Р. Я., Ухман Р. В. Методичні вказівки та завдання з 

дисципліни Фізика для студентів ІІ курсу. 
 

Методичні розробки викладачів циклової комісії «Механізації сільського 

господарства та автомобільного транспорту» 

1) Гловин А. Л. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт з 

дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів»  

2) Гловин А. Л. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт з 

дисципліни «Конструкційні та електротехнічні матеріали»  

3) Кудловський О. Д. Методичні рекомендації з зварювальної практики 

4) Гривнак С. М. Методичні вказівки для проведення навчальної 

практики з оброблювання матеріалів різанням «Оброблювання на 

токарно-гвинторізному верстаті моделі 1К62»  



5) Барбарич С. О., Синовець М. С. Основи нарисної геометрії і інженерна 

графіка методичні вказівки до виконання графічних робіт 

 

Методичні розробки викладачів циклової комісії спеціальних електротехнічних 

дисциплін 

 

1) Білик Я. В., Щурко Б. Я. Методичні рекомендації до виконання 

практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху»(перевидання)  

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

«Контрольно-вимірювальні прилади з основами 

метрології»(лабораторний практикум) (перевидання) 

3) Семенов О. О. Типова програма для тимчасового користування 

електрорадіовимірювальної практики для студентів спеціальності 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж і 

електрифікації сільського господарства» 

4) Смерека М. О. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Монтаж і обслуговування комп’ютерних мереж і систем 

та електрифікації сільського господарства» 
5) Дудар О. П.Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни 

«Електропривод с/г машин» 
6) Щурко Б. Я. Методичні вказівки до виконання лабораторних і 

практичних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» 

 

Методичні розробки викладачів циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін 

 

1) Тернова І. В. Робочий зошит для практичних (семінарських) занять з 

дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних 

спеціальностей денної форми навчання 

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

дисципліни Бухгалтерський облік для студентів 2 курсу економічних 

спеціальностей(перевидання) 

3) Процик О. А. Робочий зошит до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів 

економічних спеціальностей  
4) Петрів О. С. Робочий зошит для навчальної практики з дисципліни 

«Планування та організація діяльності підприємства» для студентів 

економічних спеціальностей  

5) Дудка У. Т. Робочий зошит для практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів 

економічних спеціальностей денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст” 



6) Дудка У. Т. Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із 

спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік" для студентів 

денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший 

спеціаліст” 

 

Методичні розробки викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін 

1) Процик Г. В. Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять з курсу «Українська мова» 

2) Юдіна А. А. Електронний курс лекцій з Правознавства 

3) Гальчак Т. В. Теоретичні та практичні основи проведення тестування 

професійної придатності студентів до усного перекладу: методичні 

рекомендації 

4) Б. В. Луговий, О. С. Лугова. Лисоня: сторіччя звитяги 

Методичні розробки викладачів циклової комісії природничих дисциплін  

1) Сновида М. П., Ликтей Г. В. Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Аналітична хімія» 

2) Соколовська І. Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Збалансоване природокористування»  
3) Олійник О. М. Робочий зошит для практичних та лабораторн6их робіт 

з біології 
4) Олійник О. М. Методичні рекомендації до виконання практичних 

робіт з дисципліни «Хімія» 
 

Методичні розробки викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни 


