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Робочий зошит для практичних занять з дисципліни
травень
Палій Д.М.
«Охорона праці і БЖД» для спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» за ОПП
«Монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання»
Методичні рекомендації для виконання
травень
Прищепа М.О.
лабораторних робіт на тему «Методи пом’якшення
води» для спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» за ОПП «Обслуговування
устаткування систем водопостачання та
водовідведення»
Циклова комісія філологічних дисциплін
Електронна методична розробка за матеріалами
травень
Сорочинська С.П.
конференції «Геніальна дочка України» (до 150-ї
річниці з дня народження Лесі Українки)
Збірник матеріалів конференції «Геніальна дочка
грудень
Соколовська Л.М.
України»
«М.Старицький – видатний письменник та
травень
Ємець Л.В.,
театральний діяч» (до 180-ї річниці з дня
Сорочинська С.П.
народження)
Циклова комісія іноземних мов
Англійська мова за професійним спрямуванням.
квітень
Лазаренко І. С.
Навчальний посібник для студентів освітньої
програми 274 «Автомобільний транспорт»
Методична розробка «Англійська мова. Тестові
квітень
Лазаренко І. С.
завдання для контролю сформованості мовленнєвої
компетентності» (для студентів І – ІІ курсів)»
Навчальний посібник «Англійська мова за
квітень
Коновалова В. А.
професійним спрямуванням» для студентів освітньої
програми 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»
Методична розробка «Англійська мова.
квітень
Рибак Т. М.
Використання мінеральних добрив у сільському
господарства для студентів агрономічних
спеціальностей.»
Методична розробка «Англійська мова для студентів квітень
Кирдан Т.В.
І курсу».
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Циклова комісія фізичного виховання та ЗУ
Методична розробка на тему: «Гармонійний
листопад
Свірідов О.С.
розвиток особистості шляхом залучення студентів до
здорового способу життя»
Методична розробка на тему: «Методика вивчення
грудень
Дзьома А.С.
елементів техніки гри у настільний теніс»
Методична розробка на тему: «Організація та
листопад
Гаврилюк В.М.
проведення позааудиторних спортивно-масових
заходів»
Методична розробка на тему: «Військовогрудень
Матюха С.В.
патріотичне виховання у ВНЗ I-II рівня акредитації в
умовах сучасності»
Циклова комісія спеціальності «Комп’ютерні науки»
Звіт-щоденник проходження виробничовересень
Можаровський С.В.,
технологічної практики зі спеціальності 122
Можаровська Л.В.,
«Комп’ютерні науки»
Габрійчук Н.І.
Звіт-щоденник проходження виробничовересень
Можаровський С.В.,
переддипломної практики зі спеціальності 122
Можаровська Л.В.,
«Комп’ютерні науки»
Габрійчук Н.І.
Методичні рекомендації до лабораторних робіт з
грудень
Можаровська Л.В.,
навчальної практики «WEB-технології та
Габрійчук Н.І.
WEB-дизайн»
Методичні вказівки до виконання лабораторних
грудень
Устименко Я.І.
робіт з дисципліни «РКСЗ»
Циклова комісія обліково-економічних дисциплін
Методичні рекомендації до написання курсової
січень
Семенчук Н.І.
роботи з дисципліни «Податкова система»
Звіт-щоденник навчальної практики з дисципліни
січень
Семенчук Н.І.
«Податкова система»
Методичні рекомендації для виконання семінарських квітень
Дмуховська О.М.
занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів
економічних спеціальностей
Робочий зошит для проведення практичних занять з
квітень
Левченко О.Ф.
дисципліни «Облік і звітність в бюджетних
установах»
Робочий зошит для проведення практичних занять з
квітень
Левченко О.Ф.
дисципліни «Економічний аналіз»
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Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
квітень
Оліфір І.А.
дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Опорний конспект лекцій з дисципліни Технології
квітень
Ганузек Л.М.
«Основи підприємницької діяльності» для студентів
спеціальності 075 «Маркетинг»
Кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Методичні рекомендації з виконання випускної
грудень
Новосилецький Ю.Л.
кваліфікаційної роботи
Навчальна програма з дисципліни
жовтень
Новосилецький Ю.Л.
«Електропостачання с-г»
Навчальна програма з дисципліни «Контрольножовтень
Новосилецький Ю.Л.
вимірювальні прилади з основами метрології»
Навчальна програма з дисципліни «Монтаж
листопад
Новосилецький Ю.Л.
електрообладнання і систем керування»
Конспект лекцій з дисципліни «Загальна
електротехніка з основами автоматики» для
грудень
Антипчук Б.О.,
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 208
Мельничук В.В.
«Агроінженерія», 122 «Комп’ютерні науки», 192
«Будівництво та цивільна інженерія»
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні машини» грудень
Мельничук В.В.
Навчальна програма з дисципліни «Основи
проектування енергетичних об’єктів»
Навчальна програма з дисципліни «Електричні
апарати станцій і підстанцій»
Навчальний посібник «Охорона праці в галузі»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з
дисципліни «Основи проектування енергетичних
об’єктів»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху.
Технології» для підготовки молодших спеціалістів
спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»;
Типова навчальна програма з дисципліни
«Автоматизація технологічних процесів та систем
автоматичного керування»; Типова навчальна

вересень

Нездвецька І. В.

вересень

Нездвецька І.В.

грудень
грудень

Нездвецька І. В.
Нездвецька І.В.

жовтень-листопад

Дурас М.В.
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програма з дисципліни «Основи енергозбереження»;
Типова навчальна програма з практики «ТО і ремонт
електрообладнання»
Методична розробка з дисципліни «Автоматичні
березень
Логвінов Г.С.
системи керування електроприводом»
Кафедра «Агроінженерія» і циклова комісія спеціальності «Агроінженерія»
Робочий зошит для виконання практичних робіт з
березень
Поліщук О.С.
дисципліни «МіОАПК» розділу
ГерасимчукД.В.,
«Сільськогосподарські машини»
ДобранськийС.С.
Робочий зошит для виконання практичних робіт з
квітень
Веремій Т.Б.
дисципліни «Планування та організація діяльності
підприємств»
Кафедра «Агрономія та лісове господарство»
Левченко В. Б.,
Немерицька Л. В.,
1-й семестр
Мартенюк Г. М.,
Вступ до спеціальності Агрономія (підручник)
2020 – 2021н.р.
Журавська І. А.,
Безверха Л. М.,
Трофімова Т. М.
Левченко В. Б.,
Лісова пірологія з основами тактики
2-й семестр
Шульга І. В.,
гасіння лісових пожеж (підручник)
2020 – 2021 н.р.
Романюк А. А.
Методичні вказівки по проведенню лабораторних
1-2 семестр
Євтушок І. М.
занять з навчальної дисципліни «Технічні культури» 2020 – 2021 н.р.
Методичні вказівки щодо проведення практичних
2 семестр
Мартенюк Г. М.
занять з навчальної дисципліни «Агроекологія»
2020 – 2021 н.р.
Методичні рекомендації щодо проведення
Немерицька Л. В.,
2 семестр
лабораторних робіт з навчальної дисципліни
Журавська І. А.,
2020 – 2021 н.р.
«Селекція і насінництво»
Залевський Р. А.
Методичні вказівки щодо проведення практичних
1 семестр
занять з навчальної дисципліни «Технології в
Безверха Л. М.
2020 – 2021 н.р.
тваринництві»
Методичні вказівки щодо проведення практичних
1 семестр
занять з навчальної дисципліни «Основи
Безверха Л. М.
2020 – 2021 н.р.
тваринництва»
Методичні вказівки для проведення лабораторних
1 семестр
Зінченко В. О.

робіт з навчальної дисципліни «Агрохімія»
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2020 – 2021 н.р.
Циклова комісія агрономічних дисциплін
Романюк А. А.,
Лісопатологія та фітопатологічний моніторинг
1-й семестр
Левченко В. Б.,
(підручник)
2020 – 2021 н.р.
Шульга І. В.,
Вишневський А. В.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової
2-й семестр
роботи з дисципліни «ТВПР» для студентів
Сохальська Г.В.
2020 – 2021 н.р.
четвертого курсу спеціальності 201 «Агрономія»
Методичні вказівки для виконання самостійної
2-й семестр
роботи з дисципліни «ТЗППР» для студентів
Слюсар Л.В.
2020 – 2021 н.р.
четвертого курсу спеціальності 201 «Агрономія»
Методичні вказівки для виконання самостійної
роботи з дисципліни «Плодоовочівництво» для
2-й семестр
Зубрицька С.В.
студентів четвертого курсу спеціальності 201
2020 – 2021 н.р.
«Агрономія»
Методичні вказівки до проведення майстер-класу на
2-й семестр
тему «Технологія виробництва і переробка молока» з
Ходаківська Н.І.
2020 – 2021 н.р.
дисципліни «Основи тваринництва».
Циклова комісія «Майстри виробничого навчання»
Методична розробка на тему: «Нарізання різьб»
жовтень - листопад
Скидан М. В.
Методична розробка на тему: «Пуск двигуна за
жовтень - листопад
Андрусенко Ю. М.
допомогою пускового двигуна ПД-10»
Методична розробка на тему: «Організація та
листопад
Данюк М. М.
методика оцінювання при проведенні
індивідуального навчання керуванню автомобіля»

