
 
 

                                                                

                                                                                     
 

       

  У вересні 2013 року 
викладачами технікуму 

проведено 6 відкритих занять, 

під час проведення яких 

педагогами використано 

найрізноманітніші види і типи 

занять, інноваційні форми і 

методи навчання студентів. 

        Перше заняття із 

дисципліни «Землеробст-

во» провів викладач вищої 

категорії Олександрів-

ський  Анатолій Іванович 

зі студентами АЛ12 групи.  

          Тема заняття «Вступ 

до дисципліни». 



 
 

                                                                                              

            Ізюминкою заняття  була 

реклама дисципліни, яка 

супроводжувалася власними 

поезіями викладача. Все заняття 

супроводжувалося слайдами 

відеопрезентації, уривками 

навчального відеофільму. 

Безперервний зв'язок зі студента-

ми групи. Наведення прикладів, 

порівнянь, вирішення проблем-

них ситуацій.   

           Студенти складають 

опорний конспект лекції, 

на закріплення вивченого 

матеріалу, розв’язують 

кросворд «Землеробство», 

складений викладачем. 



 

 
 

 

                                                                                                       

            

 Присутні на занятті викладачі 

зробили висновок, що заняття 

проведено на високому 

науковому та методичному 

рівні, відмітили високу 

педагогічну майстерність 

Анатолія Івановича. 

 



 
 

                                                                                                                            

 

                                                                                         

            

              Заняття з математики зі 

студентами Г11 групи провів 

викладач вищої категорії 

Альльонов Олександр 

Михайлович. 

        Вид  заняття: узагальне-

ння й систематизація знань 

студентів. 

        Тема заняття: 

«Встановлення основ-

них властивостей функ-

цій заданих аналітично 

та графічно».  
      На занятті чітко 

визначена потрійна мета: 

навчальна, розвиваюча і 

виховна, якої викладачем 

було  досягнуто.  



                   
 

 

                                                                        

     Викладачами, які 

відвідали заняття, від-

мічено високий профе-

сіоналізм викладача, 

вдале поєднання 

різноманітних форм і 

методів навчання: 

«мозковий штурм», 

«мікрофон», робота в 

парах, «ажурна пилка». 

то         

 



 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                    

      Викладач-методист, Заслужений 

працівник аграрної освіти Липчук 

Василь Олексійович зі студентами 

Х12 групи провів заняття з 

дисципліни «Взаємозамінність і 

стандартизація вимірювання». 

     Тема: «Основні поняття про 

допуски та посадки». 

 

 

 



    
 

 

 

 

            
 

 

           Вид заняття: комбіноване. 

При поясненні нового матеріалу 

викладач надавав перевагу опорним 

конспектам, схемам, приладам 

вимірювання, рухомим і нерухомим 

з’єднанням деталей, макетам. 

Постійно простежувався зв'язок з 

професійно-орієнтованими і  

спеціальними дисциплінами даної 

спеціальності та виробництвом.  

  



  
 

                                                                                                                                                    

                                                                                                             

            

          Тема заняття: «Вступ. 

Енергетичні засоби і 

класифікація МГА».  

      Основна увага викладача 

зосереджувалася на рекламу 

дисципліни, історію її розвитку, 

методичне забезпечення  

вивчення, зв'язок з іншими 

дисциплінами та виробництвом. 

            

 Вступне заняття з дисципліни 

«Експлуатація машин і 

обладнання» зі студентами 

М14 групи провів викладач 

першої кваліфікаційної 

категорії Ковальчук Василь 

Опанасович. 



земи 

 
 

                                                                                                        

      

  Все заняття супроводжувалося 

слайдами відеопрезентації, вико-

ристовувалися схеми, плакати, 

неодноразово наводилися приклади 

виробничих ситуацій і їх 

вирішували студенти тощо.         

     

            

      

Присутні на занятті викладачі 

зробили висновок, що заняття 

проведено на високому 

науковому та методичному 

рівні, відмітили що поставленої 

мети викладач досяг. 



 
 

 

                                                                        

            

     Заняття з дисципліни 

«Газові мережі та 

устаткування» зі 

студентами Г14 групи 

провів викладач першої 

кваліфікаційної катего-

рії Свинар  Анатолій 

Васильович. 

            

 Тема заняття: 

«Газорегуляторні  

пункти». 

Вид заняття: 

комбіноване. 



 
 

 

    
 

 

 

            

        Заняття супроводжувалося слайдами 

мультимедійних презентацій, уривками 

навчального фільму, заходами безпеки. 

Викладач підтримував постійний 

зв'язок зі всіма студентами групи. 

Проведено тестове опитування, під час 

якого студенти виявили достатній 

рівень знань з даної теми. 

Заняття проведено на високому рівні.   



 
 

 

                                                                                                              
 

            

 Нестандартне заняття – лекцію-есе 

з дисципліни «Соціологія» зі 

студентами Г13 групи провела 

викладач вищої кваліфікаційної 

категорії Шинкаренко Валентина 

Віталіївна. 

      Тема заняття: «Особистість у 

системі соціальних зв’язків».  

            

          При вивченні даної теми 

викладач вдало поєднала цілий 

ряд інноваційних форм і 

методів навчання студентів: 

психологічна настанова, 

малюнкове вітання, відео-

метод,  бліц-опитування, 

робота з книгою, заповнення 

опорного конспекту лекції, 

соціологічний диктант тощо.  



 
 

 

                                                                                                           

            

 Важливу роль на занятті 

відіграли випереджаючі 

завдання, проспекти «Моє 

майбутнє», які готували 

студенти, асоціативний кущ, 

притчі та легенди, прочитані 

викладачем, виховні моменти 

із фільму  «Тарас Бульба».  

          

 Постійно простежувалися 

міжпредметні зв’язки з 

філософією, біологією, 

соціальною психологією, 

українською літературою, 

правознавством, з життям. 



 
 

 

                                                                                                        

            

Присутні на занятті викладачі 

зробили висновок, що заняття 

проведено на високому 

науковому та методичному 

рівні, відмітили високу 

педагогічну майстерність і 

професіоналізм  Валентини 

Віталіївни і побажали 

перемоги    конкурсі 

«Викладач року-2014» 

 

            

        

 


