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№ НАЗВА 

РОБОТИ 

АНОТАЦІЯ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕ

ННЯ  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  АВТОР  НАЗВА ЗВО 

 

Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.  «Агрономія» 

 

Дані матеріали допоможуть викладачам у 

підготовці до занять, проведенні занять, якісному 

оцінюванні знань і вмінь студентів, а також при 

підготовці студентів до тематичного оцінювання 

та заліку. 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

дисципліни 

Загальноосвітній 

цикл 
Мефодовська 

Валентина 

Іванівна  – 

викладач, 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 

2.  «Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням» 

 

Подано навчальну програму, посібник та 

методичні рекомендації щодо самостійної роботи 

з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямування» для студентів ІІ-ІІІ курсів за 

напрямами підготовки 20 «Аграрні науки і 

продовольство», спеціальністю 208 

«Агроінженерія».   

Навчально-

методичний 

комплекс з 

дисципліни 

«Агроінженерія» Банар 

Лариса 

Василівна – 

викладач 

«спеціаліст 

першої 

категорії». 

Піддубна 

Ліана 

Василівна – 

викладач 

«спеціаліст 

другої 

категорії». 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 

                                                  

Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК)  – не взяли участь 

 

 

Номінація: ОСВІТНІЙ ВЕБ-САЙТ ВИКЛАДАЧА – не взяли участь 

 



 

Номінація: СУЧАСНІ ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ 

 

3.  Українська 

література 

у схемах і 

таблицях 

Зібрано матеріали для перевірки вивчених 

біографій письменників кінця ХІХ – початку ХХ 

століття, художніх текстів, літературний аналіз 

творів, цікава інформація, ілюстрації з творів, 

завдання, кросворди, шаради, які допоможуть  

студентам розібратися в складному періоді 

становлення української літератури, краще її 

зрозуміти і навіть полюбити.  

Після  вивчення кожного твору дібрано тестові 

завдання або літературні диктанти, які 

допоможуть оцінити рівень навчальних знань 

студентів. 

Робочий зошит циклу гуманітарної 

 і соціально-

економічної 

підготовки 

Саковська 

Людмила 

Анатоліївна 
– методист 

коледжу, 

викладач-

методист 

 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 

4.  Паливно-

мастильні та 

інші 

експлуатаційні 

матеріали 

Матеріали подані в даних презентаціях 

допоможуть засвоїти, систематизувати та 

узагальнити знання з тем, збудити в студентів 

творчий інтерес до вивчення дисципліни. Для 

викладачам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації для використання на заняттях з 

дисципліни «Паливно-мастильні та інші 

експлуатаційні матеріали». 

Мультимедійні 

презентації 

«Агроінженерія» Дюг 

Олександр 

Євгенович - 

викладач 

вищої 

категорії. 

 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 

 

Номінація: ІННОВАТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, КУРСОВОГО (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

5.  Експлуатація 

машин і 

обладнання 

 

Розглянуто методику і послідовність виконання 

курсового проектування з дисципліни 

«Експлуатація машин і обладнання». Наведено 

приклади та методику розрахунку машино-

тракторних агрегатів і порядок складання плану 

механізованих робіт для машинно-тракторного 

парку господарства. Для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації спеціальності «Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового 

Методичні 

вказівки по 

виконанню 

курсового 

проекту 

спеціальності 

«Експлуатація та 

ремонт машин і 

обладнання 

агропромислового 

виробництва» та 

208«Агроінженерія» 

Ковальчук 

Василь 

Опанасович – 

викладач, 

«спеціаліст 

вищої категрії». 

Гонзолевський 

Григорій 

Григорович – 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 



виробництва» та 208 «Агроінженерія». викладач, 

«спеціаліст 

першої 

категорії»  

6.  Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

 

Розглянуто порядок проведення лабораторних 

робіт з основних вузлів, механізмів, агрегатів і 

систем (двигунів, трансмісії, ходової частини, 

механізмів керування, електрообладнання). 

Викладено зміст робіт, перелік обладнання 

робочого місця, послідовність та методичні 

рекомендації до виконання кожної роботи. 

Зроблено схеми, рисунки. Подано контрольні 

запитання для перевірки знань після проведення 

роботи.   

Робочий зошит «Транспортні 

технології» 
Шмегельський 

Броніслав 

Іванович – 

викладач, 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 

    

Номінація: ІННОВАТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ (ГУРТКОВОЇ) РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – 

 не взяли участь 

 

                                              

Номінація: ІННОВАТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ – не взяли участь 

 

 

Номінація: ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

 

7.  Історія України. 

Використання 

краєзнавчого 

матеріалу на 

уроках Історії 

України – дієвий 

засіб 

патріотичного 

виховання 

Висвітлює спеціальні форми організації 

пізнавальної діяльності, які мають конкретну, 

передбачувану мету – патріотичне виховання 

молодого покоління. Цей дослідницько-

прикладний проект містить у собі арсенал 

різнонаправлених форм, методів традиційної та 

інноваційної діяльності викладача та студентів на 

заняттях і в позаурочний час. Особливо цінним є 

творчий підхід до створення роботи на різних 

етапах заняття в залежності від його типу та 

навчального матеріалу.  

Педагогічний 

досвід 

 Костюченко 

Інна 

Іванівна – 

викладач, 

«спеціаліст 

першої 

категорії». 

Новоушицький 

коледж 

Подільського 

ДАТУ 



 


