
Методичні розробки педагогічних працівників за 2018-2019 н.р. 

Методичні розробки викладачів циклової комісії фізико-математичних 

дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки 

1)  Кізима І. В. Навчальний посібник «Графічний редактор Photoshop» 

2) Лещишин О. М. Методичні вказівки до проведення навчальної 

практики з дисципліни «Комп’ютерна обробка екологічної інформації» 

3) Лещишин О. М., Лоницька Р. Я. Розв’язування задач з дисципліни 

«Алгоритми і методи обчислення» у середовищі Scilab: Навчально-

методичний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія». Частина 1 

4) Кізима І. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 

«СУБД ACCESS» для студентів третього курсу напряму «076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

5) Ломницька Р. Я. Ухман Р. В. Збірник задач з шкільного курсу фізики 

(навчальний посібник) 

6) Циган І. П. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики 

для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр) ОКР- молодший спеціаліст 

7) Циган І. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

фізики для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр) ОКР- молодший спеціаліст 

8) Роман Л. Х. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Вища 

математика» Навчальний посібник для студентів денної форми 

навчання 

9) Циган І. П. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики 

для студентів І курсу (І семестр) ОКР- молодший спеціаліст 

10) Циган І. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

фізики для студентів І курсу (І семестр) ОКР- молодший спеціаліст 

11) Білан Л. В., Якимович О. М., Посібник з вищої математики 

12) Калиній І. В., Якимович О. М. Практичні заняття та методичні 

рекомендації з вищої математики для аудиторної та самостійної роботи 



студентів інженерно-технічних спеціальностей, модуль V «Невизначений 

інтеграл» 

13) Штогрин С. С., Вовк Г. С . Методичні вказівки з переддипломної 

практики для студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж»  

14) Калатало О. В. Методичні вказівки з оформлення та підготовки 

курсових робіт з Програмування  для студентів спеціальності 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  

Методичні розробки викладачів циклової комісії «Механізації сільського 

господарства та автомобільного транспорту» 

1) Кленлій О. М., Буняк І. І. Методичні рекомендації та завдання для 

виконання практичних робіт з дисципліни Механіка матеріалів і 

конструкцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

2) Клендій О. М., Нікітін М. М., Кусий А. Г., Буняк І. І. Посібник з 

дисципліни Деталі машин 

3) Кленлій О. М., Буняк І. І. Методичні рекомендації для виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни Механіка матеріалів і 

конструкцій, частина 1, для студентів спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт»  

4) Кленлій О. М., Буняк І. І. Методичні рекомендації для виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни Механіка матеріалів і 

конструкцій, частина 2, для студентів спеціальності 274 

5) Фурдей В. В., Яциків М. М. Робочий зошит для практичних занять з 

дисципліни «Механізація робіт в садово-парковому господарстві» 

6) Фурдей В. В., Леськів М. С. Методичні вказівки для «Монтажно-

демонтажної» навчальної практики по темі «КШМ і ГРМ» 

7) Гловин А. Л, Буняк І. І., Карась В. І. Навчальний посібник «Технологія 

конструкційних матеріалів і матеріолознавство» практикум, для 



студентів спеціальності 208 – «Агроінженерія» та  274 «Автомобільний 

транспорт» 

8)Методичні розробки викладачів циклової комісії спеціальних 

електротехнічних дисциплін 

1) Дудар О. П. Методичні вказівки для лабораторних робіт з 

дисципліни «Електропривод сільськогосподарських машин» (ІІ частина) 

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

«Контрольно-вимірювальні прилади з основами 

метрології»(лабораторний практикум)  

3) Білик Я. В., Обеська Н. В. Щоденник-звіт про проходження 

виробничо-переддипломної практики зі спеціальності 141 – 

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з навчальної 

дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 

4) Білик Б. Я. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту 

з дисципліни «Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів 

автоматизації» зі спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

5) Білик Я. В., Обеська Н. В. Методичні вказівки для лабораторних робіт з 

дисципліни «Електропривод сільськогосподарських машин» (І частина) 

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія», спеціальність: 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Методичні розробки викладачів циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін 

1) Рудник В. І. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної форми навчання 

2) Рудник В. І. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Комерційне 

товарознавство», частина 1 для студентів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми 

навчання 



 

Методичні розробки викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін 

 

1) Зборівська О. М. Практикум з культури мовлення для підготовки до 

ЗНО з української мови (робочий зошит) 

 

Методичні розробки викладачів циклової комісії природничих дисциплін  

1) Гловин Н. М., Сновида М. П. Методичні вказівки та тестові контрольні 

завдання до лабораторних робіт з курсу «Біохімії» для студентів 

спеціальності 101 «Екологія» 

2) Дворська Л. А. Методичні рекомендації до проведення семінарських 

занять з дисципліни «Охорона навколишнього середовища» для 

студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія» 

3) Брилінський С. М., Підховна С. М. Навчально-методичний посібник для 

вивчення дисципліни «Основи геодезії» для студентів денної форми 

спеціальності «Садово-паркове господарство» 

4) Чумарна Ф. П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-

практичних робіт з дисципліни Захист рослин 

5) Чорна Н. З., Сновида М. П. Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів денної 

форми навчання спеціальності 101 «Екологія» 

6) Чорна Н. З., Сновида М. П. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище» для студентів денної форми навчання спеціальності 101 

«Екологія» 

7) Чумарна Ф. П., Брилінський С. М. Навчально-методичний посібник 

Плодівництво, ягідництво та виноградництво 

8) Чумарна Ф. П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-

практичних робіт Плодівництво, ягідництво та виноградництво 

9) Чумарна Ф. П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-

практичних робіт Ґрунтознавство 

10) Чумарна Ф. П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-

практичних робіт Ґрунтознавство з основами землеробства 


