


9 Методичні вказівки до розв’язування задач з фізики 

з розділу «Механіка» 

лютий Кравчук А.В.  

10. Методичні рекомендації по створенню та 

оформленню студентських проектів з інтегрованого 

курсу "Природничі науки" для студентів 

спеціальності 201"Агрономія" 

грудень Максимова Т.М.  

11 Самостійне вивчення окремих тем з математики  

на І-ІІ курсах.  

грудень Бондарчук Т.І.  

12. Збірник позааудиторних заходів з інформатики.  травень Головач О.П.  

Пустовіт Л.В. 

 

Кафедра загальнотехнічних дисциплін 

1 «Інтегральне числення. Методичні рекомендації з 

вищої математики для студентів технічних 

спеціальностей». 

травень Корнійчук О.Є.  

2 Методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Механізація і електрифікація» 

травень Рябчук О.П.  

3 Методичні вказівки до виконання графічних робіт з 

навчальної дисципліни «Технології (креслення)» 

травень Вензовька Н.П.  

4 Методичний посібник з дисципліни «Вступ до 

спеціальності» Історія та філософія техніки. 

травень Мамчур В. А.  

Кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін 

1 Семінарсько-практичні заняття з дисципліни 

«Українська мова за професійним спрямуванням» 

жовтень Додурич С. М.  

2 Робочий зошит з дисципліни «Історія України» жовтень Подкур В. О.   

3 Методичні рекомендації до проведення Правового 

тижня для здобувачів освіти. 

жовтень Сологуб М.В.  

4 Методичні вказівки «Використання історичних 

документів під час вивчення ІІ Світової війни» 

жовтень Малихіна Л.П.  

Циклова комісія спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» 

1 Робочий зошит для лабораторних та практичних 

занять з дисципліни «Контроль якості води» для 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» за ОПП «Обслуговування устаткування 

систем водопостачання та водовідведення» 

травень Пилипчук Н.В.  

2 Робочий зошит для практичних занять з дисципліни 

«Охорона праці і БЖД» для спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» за ОПП 

травень Палій Д.М.   



«Монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання» 

3 Методичний посібник для проведення 

позааудиторних занять на тему «Екологічне 

виховання студентів відділення БЦІ» 

травень Прищепа М.О.  

4 Методичні рекомендації для виконання практичних 

робіт з дисципліни «Основи теплотехніки та 

гідравліки»  

травень Гнатюк О.Ф.  

Циклова комісія філологічних дисциплін 

1 Електронна методична розробка за матеріалами 

конференції «Сучасний погляд на тенденції 

розвитку української мови» 

травень Лайчук Н.М.,  

Василюк Г.Д. 

 

Циклова комісія іноземних мов 

1 

Методична розробка «Збірник тренувальних 

тестових завдань для підготовки до ЗНО з 

англійської мови» 

квітень Лазаренко І. С.,  

Коновалова В. А. 

 

2 Методична розробка «Зошит для самостійної роботи 

з іноземної мови (англійської) для студентів 

спеціальності «Автомобільний транспорт», освітній 

рівень бакалавр» 

квітень Лазаренко І. С.  

3 Методична розробка «Зошит для самостійної роботи 

з іноземної мови (англійської) для студентів спец. 

«Агроінженерія», освітній рівень бакалавр» 

квітень Лазаренко І. С.  

3 Методична розробка з дисципліни «Англійська мова 

за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальності 201 «Агрономія» (Тваринництво) 

квітень Рибак Т. М.  

4 Методична розробка «Іноземна мова для студентів І-

ІІ курсів спеціальності 051 «Економіка» 

квітень Кирдан Т.В.  

5 Методичні рекомендації для викладачів іноземних 

мов вищих аграрних закладів освіти 

квітень Залізнюк І. В.  

Циклова комісія фізичного виховання та захисту України 

1 Методична розробка «Методика вивчення елементів 

техніки гри у настільний теніс» 

грудень Дзьома А.С.  

2 Методична розробка «Організація та проведення 

позааудиторних спортивно-масових заходів» 

листопад Гаврилюк В.М.  

3 Методична розробка «Військово-патріотичне 

виховання у ВНЗ  в умовах сучасності» 

грудень Матюха С.В.  



Циклова комісія спеціальності «Комп’ютерні науки» 

1 Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

з вищої математики для студентів спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки».  

травень  Можаровський С.В.  

2 Методичні рекомендації до лабораторних робіт з 

навчальної практики «WEB-технології та WEB-

дизайн». 

грудень  Можаровська Л.В. 

Габрійчук Н.І. 

 

3 Методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни РКСЗ 

грудень Устименко Я.І.  

4 Методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Алгоритмізація та 

програмування». 

травень Устименко Л.М.  

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін 

1 Методичні вказівки для проходження виробничої 

практики студентами ІІІ курсу спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування 

лютий Оліфір І.А.,  

Берляк Г.В. 

 

2 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Логістика» 

для здобувачів освіти зі спеціальності 075 

«Маркетинг» 

квітень Ганузек Л.М.  

3 Методичні рекомендації для виконання 

семінарських занять з дисципліни «Гроші і кредит» 

для студентів економічних спеціальностей 

листопад Дмуховська О.М.  

4 Методична розробка «Методичні вказівки до 

виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» 

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

жовтень Оліфір І.А.  

5 Щоденник-звіт з проходження навчальної практики 

з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів 

спеціальностей 051 «Економіка» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

жовтень Магнушевська Т.М., 

Берляк Г.В. 

 

Циклова комісія спеціальності «Агроінженерія» 

1 Робочий зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни «МіОАПК» розділу 

«Сільськогосподарські машини» 

березень Поліщук О.С., 

Герасимчук Д.В.,  

Добранський С.С. 

 

2 Робочий зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Економіка підприємств» 

 

квітень Веремій Т.Б., 

Мельник О.П. 

 



3 Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

з дисципліни «Технічна механіка» 

 Герасимчук Д.В.  

Кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

1 Методичні рекомендації до виконання лабораторно-

практичних робіт з дисциплін: «Загальна 

електротехніка з основами автоматики», 

«Електротехніка та основи електроніки» та «Основи 

електротехніки»  

листопад Антипчук Б.О.  

2 Робочий зошит для виконання лабораторно-

практичних робіт з дисциплін: «Загальна 

електротехніка з основами автоматики», 

«Електротехніка та основи електроніки» та «Основи 

електротехніки» 

січень-квітень Антипчук Б.О.  

3 Конспект лекцій з дисципліни «Електричні машини» 

 

грудень Мельничук В.В.  

4 Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни «Електричні апарати станцій і 

підстанцій» 

грудень Нездвецька І.В.   

5 Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху: 

Технології» для підготовки фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

жовтень-листопад Дурас М.В.  

6 Методичні рекомендації щодо виконання курсового 

проекту з дисципліни «Системи управління 

електроприводом» 

січень Логвінов Г.С.  

Кафедра «Агрономія та лісове господарство» 

1 Зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Тваринництво і бджільництво» 

спеціальність 201 «Агрономія», ОПС молодший 

бакалавр 

лютий  Безверха Л.М.  

2 Методичні рекомендації для виконання завдання з 

навчальної практики ТВГТ, спеціальність 201 

«Агрономія», ОКР «молодший спеціаліст» 

лютий  Безверха Л.М.  

3 Зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Кормовиробництво та луківництво» 

спеціальність 201 «Агрономія», ОПС молодший 

бакалавр 

лютий Безверха Л.М.  



4 Зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Вступ у спеціальність» спеціальність 

201 «Агрономія», ОС фаховий молодший бакалавр 

лютий Безверха Л.М.  

5 Зошит для виконання практичних робіт з 

дисципліни  «Екологія навколишнього природного 

середовища» спеціальність 201 «Агрономія», ОПС 

молодший бакалавр 

лютий Немерицька Л.В., 

Журавська І.А 

 

6 Методичні рекомендації з дисципліни 

«Фітопатологія», спеціальність 201 «Агрономія», 

ОПС молодший бакалавр, бакалавр 

лютий Немерицька Л.В., 

Журавська І.А.. 

 

7 Робочий зошит з виконання практичних робіт з 

дисципліни «Технологія зберігання і переробки», 

спеціальність 201 «Агрономія» ОПС молодший 

бакалавр 

січень Пасічник І.О., 

Залевський Р.А. 

 

8  Методичні рекомендації з виконання практичних 

робіт з дисципліни «Технологія переробки 

сільськогосподарської продукції», спеціальність 201 

«Агрономія», ОПС молодший бакалавр 

січень  Пасічник І.О., 

Залевський Р.А., 

Ільїнський Ю.М. 

 

9 Методичні рекомендації з виконання курсових робіт 

дисципліни «Технологія виробництва продукції 

рослинництва», спеціальність 201 «Агрономія» ОПС 

молодший бакалавр 

січень Ільїнський Ю.М., 

Залевський Р.А., 

Пасічник І.О. 

 

10 Методичні рекомендації з виконання курсових робіт 

дисципліни «Рослинництво», спеціальність 201 

«Агрономія» ОПС молодший бакалавр 

січень Ільїнський Ю.М., 

Залевський Р.А., 

Пасічник І.О. 

 

11 Методичні рекомендації з виконання курсових робіт 

дисципліни «Грунтознавство та землеробство», 

спеціальність 201 «Агрономія» ОПС молодший 

бакалавр 

січень Цуман Н.В., 

Іванцов П.Д. 

 

12 Методичні рекомендації з виконання практичних 

робіт з дисципліни «Грунтознавство та 

землеробство» спеціальність 201 «Агрономія», ОПС 

молодший бакалавр 

січень Цуман Н.В., 

Іванцов П.Д. 

 

Циклова комісія агрономічних дисциплін 

1 Навчальний посібник «Лісова таксація» 

 

вересень Романюк А.А.  

2 Методична розробка «Методика і організація жовтень Романюк Є.В.  



 

 

 

проведення практичних занять з дисципліни «Захист 

рослин» 

3 Методична розробка «Організація самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Землеробство» 

квітень Зубрицька С.В.  

4 Методичні рекомендації для написання курсових 

робіт студентами заочного відділення «Агрономія» з 

«Рослинництва» 

березень Борисевич Л.В.  

5 Сценарій відкритого позааудиторного заходу 

«Осінній вернісаж меду» 

жовтень Ходаківська Н.І.  


