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КАТАЛОГ 
 педагогічного досвіду та інноваційних технологій, що вивчалися у закладах вищої освіти,  

які здійснюють підготовку молодших спеціалістів,  у 2016-2017 н.р. 
 

№ пп 

Тема 
Анотація досвіду 

і рекомендації щодо 
використання 

Форма 
узагальнення 

Найменування 
дисципліни 

(спеціальності) 

Автор досвіду, 
(контактний 

телефон) 

Адреса зберігання 
досвіду 

(контактний 
телефон) 

1. Організація і сучасні технології освітнього процесу у навчальному закладі 

1 Використання 
пошуково-
дослідницької роботи 
студентів на заняттях з 
медсестринства в 
онкології. 

Пошуково-дослідницька робота 
студентів направлена на пошук 
нових методів діагностики та 
лікування онкологічних 
захворювань. Може бути 
використана на заняттях з 
відповідного предмета для 
розширення і закріплення знань 
майбутніх фахівців. 

Методичні 
рекомендації  
 
 

Медсестринство 
в онкології 
 
 
 
 
 

Мельник М.М., 
кандидат меднаук, 
викладач 
медсестринства -       
в онкології. т. 518-
26-45 

ВНЗ Київський 
міський медичний 
коледж. 
т. 518-26-45 
вул.Братисласька,5 
 

2 Досвід роботи 
методичного кабінету 
2016-2017 н. р. 
Текстові матеріали і 
фото 

У методичній розробці узагальнено 
досвід  роботи методичного 
кабінету, представлені окремі 
аспекти методичної діяльності 
коледжу, які дають можливість 
виділити основні завдання для 
формування індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку 
викладача ВНЗ І-ІІ р. а.. 

Методична 
розробка 

 Ветеринарна 
медицина, 
Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Лисенко Є.В., 
 (09795174098), 
Соловйова Т.А., 
 (0967551987), 
Бобер Т.Б.,  
 (0968981501) 

Черкаська область,  
м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 
1,  Золотоніський 
коледж 
ветеринарної 
медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету 
 (04737)5-24-57 
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3 Створення програмного 
забезпечення для 
автоматизації 
діяльності навчального 
закладу при виконанні 
дипломних робіт 

Галузь освіти для студентів є більш-
менш зрозумілою і знайомою на 
етапі їх навчання у ВНЗ. Тому вони 
з задоволенням вирішують задачі 
оптимізації діяльності викладача, 
куратора, бібліотекаря тощо 
шляхом створення спеціалізованих 
програмних засобів, таких як 
«Помічник викладача», «Помічник 
куратора», «Програмний комплекс 
для обліку результатів спортивних 
змагань», «Бібліотека», «Відділ 
кадрів», програмні комплекси для 
супроводження різних видів 
навчальних занять. 
 

Методична 
розробка з 
організації роботи 
зі створення 
навчальних 
проектів з 
програмування. 

Комп’ютерна 
інженерія 

Михайлова 
Ю.М.(0504758130) 

 

ВП «Рубіжанський 
політехнічний 
коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці  
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
(0997055913) 
м.Рубіжнє пров. 
Клубний ,12 

 2 Інноваційні та інтерактивні технології навчання, нові форми. 
4 Від піску та графіту до 

процесорів та 
нанотехнологій  

Нестандартне комбіноване заняття з 
застосуванням комп’ютерних 
технологій. Робота має професійно-
прикладну спрямованість, викликає 
у студентів інтерес до вивчення 
предметів, вчить аналізувати і 
узагальнювати знання, робити 
відповідні висновки. 

Методична розробка 
інтегрованого 
заняття  

Хімія, 
інформатика, 

Ткаченко І. П. 
095-444-06-61 
Никоненко Н.І. 
0676579954 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

5 Нестандартні методи 
навчання на заняттях з 
укр. літератури. 
 

Використання презентацій, 
інсценізацій драматичних творів, 
побудова діалогів, кейс-методів, 
мозкових штурмів тощо. 

Методичні 
рекомендації до 
використання 
нестандартних 
методів навчання. 
 
 

Українська 
література 
 

Семенова Ю.М. т. 
518-42-15 
 

ВНЗ Київський 
міський медичний 
коледж.вул. 
Братиславська 5. 
т. 518-42-15 
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6 Невідкладні стани в 
абдомінальній хірургії 

У методичному посібнику наведені 
одні з основних невідкладних 
станів, що потребують невідкладної 
допомоги з боку мед. персоналу. 
Посібник допоможе розібратися в 
ускладненнях багатьох 
захворювань, їх діагностики, 
диференціального діагнозу, 
невідкладній допомозі 

Методичний 
посібник 

Медсестринст-
во в хірургії 
Лікувальна 
справа 
Сестринська 
справа 

Білонога Т.В. 
.(050)80603-02 

Генічеське медичне 
училище Херсонської 
обласної ради 
Херсонська обл., м. 
Генічеськ  просп.. 
Миру 41.(050)80603-
02 

7 Впровадження 
інноваційних 
технологій у 
навчальний процес для 
студентів 1 курсу  

В роботі розкрита актуальність 
проблеми «Впровадження 
інноваційних технологій  у 
навчальний процес», а також 
наведені приклади досвіду 
впровадження інноваційних 
технологій в інформатиці. 

Опис Інформатика Піньошко Г. І. 

(0512) 379-034 

Миколаївський 
політехнічний коледж 
Методичний кабінет 
Коледжу вул 
Никольська, 11 
(0512) 379-203 

8 Активізація навчання 
студентів на заняттях 
української літератури 

У роботі розглядаються дидактичні 
та методичні особливості 
навчальної активності, психологічні 
передумови розвитку пізнавальної 
діяльності та практичне 
застосування методів на занятті 

Опис Українська 
література 

Вовк Н.И.(0512) 
379-034 

Миколаївський 
політехнічний коледж 
Методичний кабінет 
коледжу вул. 
Никольська ,11 
(0512) 379-203 
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9 Персональний сайт 
викладача  

Персональний сайт створений для 
узагальнення, поширення власного 
передового педагогічного досвіду; 
підтримки власного іміджу; 
підвищення власного рівня 
володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями 
 (ІКТ ) і професійної 
компетентності; розміщення 
навчальних матеріалів (планів, 
програм, зразків робіт, електронних 
версій посібників тощо) і 
забезпечення освітньої взаємодії 
між усіма учасниками 
педагогічного процесу в режимі 
віддаленого доступу. 

Персональний сайт 
ohoronapraci.ucoz.org/ 

Основи охорони 
праці   
(Ветеринарна 
медицина) 

Сутула В.М., 

 (0984499252) 

Черкаська область,  
м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 
1,   Золотоніський 
коледж ветеринарної 
медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету 
 (04737)5-24-57 

10 -«- -«- Персональний сайт 
epizootologiya.ucoz.
net 

Епізоотологія з 
мікробіологією  
 

Гончар О.І., 
 (0638512472) 
 

-«- 

11 -«- -«- Персональний сайт 
godivlia.am.do  

 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Кравченко І.В., 
  
 (0933689328) 

-«- 

12 -«- -«- Персональний сайт 
palienko.at.ua 

Паразитологія 
та інвазійні 
хвороби 
сільськогоспода
рських тварин 
 

Палієнко С.О., 
 (0674213671) 

-«- 

http://epizootologiya.ucoz.net/
http://epizootologiya.ucoz.net/
http://palienko.at.ua/
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13 -«- -«- Персональний сайт 
tvarinnitstvo.ucoz.ne
t 

Технологія 
виробництва 
продукції 
тваринництва 

Кравченко І.І., 
(0971485652) 

-«- 

14 -«- -«- Персональний сайт 
terapia.at.ua 

Внутрішні 
незаразні 
хвороби  

Личковська І.В., 
 (0984738418) 
Грицаченко Є. Г. 
 (0962933188) 
 

-«- 

15 -«- -«- Персональний сайт 
mkztvm.wixsite.com
/krylatamova 

Українська мова 
та література 
 

Косенко О.В. 
 (0975704545) 

-«- 

16 -«- -«- Освітній сайт 
www.85.zzz.com.ua 

Основи 
інформатики      

Веретільник Н.І., 
 (0975461993) 
Веретільник С.В., 
 (0939168521) 

-«- 

17 Використання ІКТ для 
контролю знань 
студентів. 
Комп’ютерний тест. 

Робота містить тестові завдання для 
підсумкового та поточного 
контролю знань студентів 3-4-го 
курсів із теоретичних тем 
дисципліни «Фізичне виховання». 
Тести розроблені в електронному 
вигляді за допомогою програми 
«Асистент». 

Тестові завдання Фізичне 
виховання 
 

Комиш Н.В., 
 (0965283508) 

Черкаська область,  
м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 1,   
Золотоніський коледж 
ветеринарної медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного університету 
 (04737)5-24-57 

18 Використання ІКТ для 
контролю знань 
студентів дисципліни 
«Хірургія». 
Комп’ютерні тести. 

Робота містить тестові завдання для 
підсумкового та поточного 
контролю знань студентів 2-х 
курсів із теоретичних та 
лабораторно-практичних тем з 
розділу «Оперативна хірургія». 

Комп’ютерні тести. Хірургія 
ветеринарної 
медицини 
 

Дем’яненко В.І., 
 (0950691444) 

Черкаська область,  
м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 1,   
Золотоніський коледж 
ветеринарної медицини 
Білоцерківського 
національного 

http://tvarinnitstvo.ucoz.net/
http://tvarinnitstvo.ucoz.net/
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Тести розроблені в електронному 
вигляді за допомогою програми 
«Асистент». 
Дана методична розробка 
рекомендована студентам та 
викладачам аграрних вищих 
навчальних закладів при вивченні 
та контролю знань з дисципліни 
«Хірургія ветеринарної медицини». 

аграрного університету 
 (04737)5-24-57 

19  Мережеві технології як 
чинник інноваційного 
розвитку внутрішнього 
ринку.  

Інноваційний розвиток економіки: 
процеси та явища. 
Шевчук О. В. //за ред. В.Я. Швеця; 
М-во освіти і науки України, 
національний гірничий університет. 
–Д.: НГУ, 2013. – 612с. 

Монографія Економіка  Шевчук О. В. 
0984406090 

Національний 
гірничий університет 
України,  

20 Інноваційні та 
інтерактивні технології 
освітнього процесу у 
навчальному закладі 

З метою опанування новітніх 
технологій в практичній діяльності, 
наближення до реальних бізнесових 
процесів в Торговельно-
економічному коледжі створено 
віртуальну оціночну компанію 
«ТЕК ЕКСПЕР». 
Напрацьовано базу житлової 
нерухомості м. Києва, яка постійно 
поповнюється, що дає змогу 
провести аналіз ринку нерухомості, 
відслідкувати зміни на ринку. 
Використання в освітньому процесі 
віртуальних підприємств дає змогу 
сформувати soft skills 

Методична 
розробка до 
відпрацювання 
практичних 
навичок у 
віртуальній 
оціночній компанії 
«ТЕК ЕКСПЕР» 
 

Оціночна 
діяльність 
 

Костюк Є. М. 
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.
com 
 
Дудка Н. М. 
dudka22.08@ukr.n
et 
 

Торговельно-
економічний коледж 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету 
03115, м. Київ, 
вул. Львівська, 2/4  
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.com 
 

21                    Відкрите практичне 
заняття на тему: 
«Проектування малого 

Щорічно проводиться зі студентами 
ІІІ курсу спеціальності «Організація 
виробництва», 2016р. в ході VІІІ 

методична 
розробка 

Менеджмент Лугіна Н.П. ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  

mailto:tekzav.nmr@gmail.com
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бізнесу» форуму «Інноватика в освіті», 
Палац дітей та юнацтва 

0971446535 м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

22 Використання 
інноваційних форм і 
методів навчання 

Проведена науково-практична 
конференція 

методична 
розробка 

Економіка та 
організація 
виробництва, 
Економіка 
підприємства  

Андрійченко Н.К. 

0509954479 

-«- 

23 Моделювання одягу 
методом наколювання 

Практична робота з узагальнення і 
систематизації знань, умінь та 
навичок з застосуванням 
інтерактивних методів навчання: 
мозковий штурм, групова дискусія, 
імітація, майстерня, підбиття 
підсумків.  

Методична розробка Основи 
моделювання  

Онищенко С. А. 
099-447-47-45 
Ткаченко І. П. 
095-444-06-61 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

24 Використання 
інноваційних форм і 
методів навчання 

проведена науково-практична 
конференція 

методична 
розробка 

Економіка та 
організація 
виробництва, 
Економіка 
підприємства  

Андрійченко Н.К. 

0509954479 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

25 Впровадження 
інноваційних 
технологій навчання 
при вивченні 
конструювання 
швейних виробів. 

Методична розробка відкритого 
нестандартного бінарного заняття з 
теми «Перевід нагрудної виточки. 
Розробка конструкції виробу зі 
зборками, драпіруванням, м’якими 
складками, з підрізами» з дисциплін 
"Конструювання виробів" та "САПР 
виробів".  

Методична розробка Система 
автоматизованог
о проектування 
виробів, 
конструювання 
одягу 

Тренба О.В., 
0963764-46, 
Сиротенко С.М. 
0673771266 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

mailto:metodkabinet@ukr.net
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26 Особливості 
педагогічного 
супроводу студентів з 
порушеннями слуху  

В даній роботі узагальнено 
багаторічний досвід роботи зі 
студентами, що мають порушення 
слуху. В роботі представлені 
особливості пізнавальної діяльності 
осіб з порушеннями слуху, подані 
практичні рекомендації для 
викладачів щодо організації 
навчання осіб з порушеннями 
слуху, також представлені 
оригінальні, інтерактивні методики 
Рекомендована для закладів освіти, 
які працюють з особами з 
порушеннями слуху. 

Методична розробка Інклюзивна 
освіта 

Терещенко О.Д. 
099-191-18-17 
Ткаченко І. П. 
095-444-06-61 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

27 Інноваційні технології і 
види супроводу дітей та 
молоді з особливими 
освітніми потребами  

Інклюзивна освіта: рівні права - 
рівні можливості. Організація та 
підготовка студентів з особливими 
потребами в інклюзивному 
освітньому просторі.  

Методична 
розробка 

Технологія 
виробництва 

Онищенко С.А. 
Хоптинська Л.М. 
Фадєева Н.М. 
Зборовська Т.П.  
0994474745 

ДВНЗ «ККЛП» 

28 Розвиток навчальної, 
соціальної та 
загальнокультурної 
компетентностей у 
процесі опанування 
української мови та 
літератури 

Формуванню навчальних, 
соціальних та загальнокультурних 
компетенцій у студента сприяє 
впровадження педагогіки 
партнерства,основними 
принципами якої є:повага до 
особистості, доброзичливість і 
позитивне  

ставлення, довіра у 
відносинах,діалог,в основі якого-
взаємодія,взаємоповага розподілене 
лідерство,принципи соціального 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Бокало І.М.  

 097 668 41 27 

ВП РУБіП Ірпенський 
економічний коледж 
вул. Гагаріна 9, м. 
Ірпінь, Київська обл.. 

04598 6 2003 
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партнерства. 

29 Педагогіка партнерства 
як шлях інтенсифікації 
самостійної роботи 
студентів, формування 
самостійності суджень 
на заняттях 
гуманітарного циклу 

Педагогіка партнерства найбільш 
співзвучна принципам гуманізації, 
демократизації освітніх процесів 
сьогодні, активізує пізнавальну 
діяльність молодої людини, забезпечує 
рівні взаємини викладача і студента у 
розв’язанні не тільки навчальних, а 
життєво важливих проблем. 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Бондар Н.П. 

097 294 47 89 

Технолого-
економічний коледж 
Білоцерківського 
НАУ вул.Ярослава 
Мудрого,25/2 
Київська обл. м. Біла 
Церква 04563 53567 

04563 51546 

30 Підготовка вчителя 
початкових класів до 
організації освітньо-
розвивального 
середовища у школі І 
ступеня як основа 
успішної самореалізації 
майбутнього фахівця 
інноватора 

Нова українська школа буде формувати 
ціннісні ставлення і судження, які 
слугують базою для щасливого 
особистого життя та успішної взаємодії 
із суспільством. Актуальність 
проблеми формування інноваційної 
педагогічної сфери обумовлена ще і 
тим. Що успіх практичної реалізації 
інноваційних навчальних стратегій у 
початковій школі більшою мірою 
залежить від рівня готовності 
майбутнього вчителя до нових умов 
соціально-культурного середовища. 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Власюк Е.В. 

096 675 79 53 

КВНЗ КОР 
Білоцерківський 
гуманітарно-
педагогічний коледж 
вул. Ярослава 
Мудрого,37. м. Біла 
Церква Київської 
обл..04563 9 92 41 

31 Умотивоване навчання 
– запорука 
результативності 
роботи студентів 

Зміст і методику проведення занять 
треба будувати так щоб вони 
захоплювали студентів, містили 
елементи творчості, приваблювали 
можливістю застосування знань. 
Найкраще послуговуюсь такими 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Дубченко Л.Г. 

050 937 59 19 

Білоцерківський 
коледж сервісу та 
дизайну, Біла Церква, 
вул.. Шевченка, 91 
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прийомами навчання: евристична 
бесіда, завдання випереджувального 
характеру,студентська 
презентація,творчі завдання ,власне 
художні твори,кросворди, 
інсценізація,рольова гра, художнє 
переказування тощо. 

04563 5-12-56 

(59490) 

32 Застосування проектних 
технологій для 
формування 
інтелектуальних 
компетентностей 
особистості на заняттях 
української мови та 
літератури 

Сучасний урок літератури має 
відзначатися насамперед 
впровадженням нових форм і методів 
навчання та виховання,залученням 
учнів до самостійної творчої роботи, до 
читання літературних творів,до 
формування здатності практично діяти, 
умінням використовувати набуті на 
уроках літератури знання в конкретних 
ситуаціях. 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Зубейко Л.П. 

050 161 72 58 

Білоцерківський 
механіко –
енергетичний 
технікум, Біла Церква, 
вул.. Леванівського, 
52/4, 
04563-71009 

33 Формування ключових 
компетентностей 
студентів на заняттях 
української літератури 
на основі впровадження 
інноваційних та 
інформаційних 
технологій 

В свої розробці автор акцентує увагу 
щоуспішність та ефективність 
формування компетентностей 
студентів залежить від форм та методів 
організації навчально-виховного 
процесу. Пріоритетними в цьому 
відношенні стають сучасні педагогічні 
технології, інтерактивні методи 
навчання, інформаційні комп’ютерні 
технології, проектні технології, які 
забезпечують активні форми діяльність 
студентів, залучають їх до творчого 
процесу пізнання, дослідження 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Козачук О.І. 

098 610 30 29 

Таращанський 
технічний та 
економіко-правовий 
коледж, м. Тараща, 
вул. Б. 
Хмельницького, 3 
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проблем, формування власної думки та 
самореалізації.  

34 Професійно-практична 
спрямованість вивчення 
української літератури 
у процесі підготовки 
майбутнього фахівця 
освіти 

Освіта сьогодні  переходить зі 
знаннєцентричної форми до 
компетентнісно спрямованої, тобто до 
уміння застосовувати отримані знання і 
вміння на практиці. Крім того 
випускник нової школи – це цілісна, 
усебічно розвинена особистість, яка діє 
згідно з морально – етичними 
принципами, здатна критично мислити, 
приймати відповідальні 
рішення,постійно 
самовдосконалюватися. Формується не 
тільки «інтелектуальний ресурс», 
скільки комунікативна, відповідальна, 
творча особистість, здатна до 
саморозвитку, готова практично 
розв’язувати життєві та професійні 
проблеми,які постають перед нею. 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Корчинська Н.Ю. 
096 751 92 14  

КВНЗ КОР 
Білоцерківський 
гуманітарно-
педагогічний коледж 
вул. Ярослава 
Мудрого,37. М. Біла 
Церква Київської 
обл..04563 9 92 41 

35 Впровадження 
синергетичного підходу 
у роботі зі студентами 
ВНЗ: засоби вивчення 
художнього твору 

Автор показує основне призначення 
синергетики - надати могутній 
методологічний імпульс для 
глобального осягнення складних 
феноменів світу людини і світу 
природи, розуміння їхнього полі 
аспектної сутності, віднайдення 
їхнього прихованого сенсу, що 
виявляється логічним підґрунтям 
формування системного 
міждисциплінарного знання, 
синергетичного осмислення нагальних 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Нечаюк Л.Г. 

098 519 99 99 

Київський 
кооперативний 
інститут бізнесу і 
права м. Київ вул.. 
Ломоносова 18 

044 257 50 94 (263 70 
91) 
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наукових проблем сьогодення. 

36 Формування предметної 
компетентності 
студентів на заняттях 
української  літератури 
в контексті 
інноваційного 
освітнього простору 

Практичне значення даної теми полягає 
у розробці дієвої моделі формування 
предметної компетентноті студентів в 
контексті інноваційного освітнього 
простору, що полягає в інтегрованому 
використанні інтегрованих технологій 
на заняттях української літератури з 
метою формування предметної 
компетентності студентів. 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Терещенко Т.М. 

095 575 50 57 

Ржищівський  
гуманітарний коледж 
м. Ржищів вул.. 
Шевченка 9. 

04573 2 14 66 (2 11 84) 

37 Використання 
інформаційно-
комп’ютерних  
технологій при 
викладанні спеціальних 
електротехнічних 
дисциплін 

Традиційні завдання 
спецдисциплін: моделювання 
досліджуваних процесів і явищ, 
управління, діагностика, стають 
найбільш зрозумілі і доступні 
студентам завдяки використанню 
ІКТ формаційні технології в 
наступних ситуаціях: 
• для виконання складних 
математичних розрахунків при 
вирішенні завдань з аналізу 
електричних кіл; 
• для обчислення та графічного 
представлення функцій, обробка 
яких вимагає великого обсягу 
обчислень;• для вивчення 
неперіодичних швидкоплинних 
процесів, що вимагають 
спеціальних засобів обчислення. 
Досвід роботи можна 
рекомендувати викладачам 

Методичні 
розробки занять, 
електронні тестові 
та діагностичні 
матеріали, 
інтерактивні та 
мультимедійні 
посібники. 

Спеціальні 
електротехнічні 
дисципліни 

Гриценко Ю.Д. 
 (0950995413) 

ВП «Рубіжанський 
політехнічний коледж 
імені О.Є. Порай-
Кошиці  
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
(0997055913) м. Рубіжнє 
пров. Клубний ,12 
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спеціальних електротехнічних 
дисциплін у вищих навчальних 
закладах І – ІІ рівнів акредитації. 
 

38 Інформаційні 
комунікативні 
технології  як сучасний 
засіб впливу на 
формування 
загальнолюдських 
цінностей громадянина 
України. 
 

 Шляхи використання ІКТ в 
сучасній освіті досить різноманітні. 
У методичних рекомендаціях 
розглянуто питання використання 
ІКТ під час проведення занять з 
української літератури (зокрема 
література рідного краю), поза 
аудиторних заходів, у роботі 
бібліотек, гуртковій діяльності. 
Робота у даному напрямку 
збагатить компоненти системи 
навчання, дозволить вирішити 
складні й актуальні завдання 
педагогіки для забезпечення 
розвитку інтелектуального, 
творчого потенціалу, аналітичного 
мислення. 

Методичні 
рекомендації до 
використання ІКТ 

Українська 
література 

Ляхова Л.В. 
(0990509577) 

          -«-   

39 Формування розумових 
здібностей студентів на 
заняттях з біології через 
застосування 
інтерактивних освітніх 
технологій. 

Головною педагогічною ідеєю 
досвіду є розвиток пізнавальної 
активності у студентів, їх 
самостійності і творчих здібностей. 
Активне життя студентської думки 
– це головна передумова успіху в 
навчанні. Важливо щоб набуті 
знання розглядалися як свої власні 
знахідки. Досвід роботи можна 
рекомендувати викладачам 
дисципліни «Біологія» для 
організації навчально-виховного 

Збірка презентацій, 
відеофільмів,відео 
демонстрацій, 
розробки 
навчальних занять, 
тести 

Біологія Прийма 
В.В.(0662009688) 

ВП «Рубіжанський 
політехнічний коледж 
імені О.Є. Порай-
Кошиці  
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
(0997055913) м. Рубіжнє 
пров. Клубний ,12 

 

 

 

 

 



14 

 

процесу в вищих навчальних 
закладах І – ІІ рівнів акредитації, а 
також в старших класах школи. 
 

 3. Методики навчання дисциплін 

40 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням. 

Робочий зошит для 
практичних занять. 

Матеріали робочого зошита 
сприяють формуванню у студентів 
орфографічних, граматичних, 
лексичних і стилістичних знань, 
вмінь і навичок в усній і письмовій 
формах мовленнєвої діяльності, а 
також контролю набутих знань і 
навичок з дисципліни. 
 

Робочий зошит Іноземна мова 

Ветеринарна 
медицина 

Косенко О.В., 
(0677604426) 

Золотоніський коледж 
ветеринарної 
медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету 
Черкаська область, м 
Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 
1,    (04737)5-24-57 

41 Методика експертної 
оцінки педагогічної 
діяльності викладачів 

Запропонована методика 
ґрунтується на математико-
статистичних методах експертних 
оцінок, може слугувати 
допоміжним аргументом для 
прийняття рішення атестаційною 
комісією щодо якості оцінки 
педагогічної діяльності викладачів; 
забезпечена комп’ютерною 
програмою обробки даних 
експертів. 

Опис, комп’ютерна 
програма обробки 
даних експертів 

Для атестації 
педагогічних 
працівників 

Чепак І. Ф. 

(0512) 379-427 

Миколаївський 
політехнічний 
коледж 
Методичний кабінет 
коледжу  
вул. Никольська, 11 
(0512) 379-203 

42 Створення власного 
курсу в системі 
управління навчанням 
Moodle 

Методичні рекомендації призначені 
для організації роботи з даною 
системою як викладачам (створення 
курсів, оцінювання і т.д.), так і для 
студентів. Методичні рекомендації 
створені на забезпечення організації 

Методична 
розробки 

Для викладачів 
та студентів  

Костюк Є. М. 
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.c
om 

Торговельно-
економічний коледж  
КНТЕУ 03115, 
м.Київ, 
вул. Львівська, 2/4  
(044) 424-71-49 
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дистанційної та самостійної роботи 
студентів 

tekzav.nmr@gmail.co
m 

43 Хмарні технології 
в навчанні. Створення 
та використання 
облікового запису 
Microsoft (сховища 
даних OneDrive) 

Методичні рекомендації призначені 
для організації роботи викладача з 
хмарним сервісом корпорації 
Microsoft . 
Методичні рекомендації також 
створені на забезпечення організації 
групової, індивідуальної, 
дистанційної та самостійної роботи 
студентів 

Методична 
розробка 

Для викладачів 
та студентів 

Костюк Є. М. 
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.c
om 
Десятко А. М. 
(067) 505-11-94 
desyatko@gmail.co
m 
 

Торговельно-
економічний коледж 
КНТЕУ 03115, м. 
Київ, 
вул. Львівська, 2/4  
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.co
m 

44 OFFICE 365 
КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ 
ВИКЛАДАЧІВ 
Методичні рекомендації 
по роботі з хмарним 
сервісом Office 365 

Методичні рекомендації призначені 
для організації роботи викладача з 
хмарним сервісом корпорації 
Microsoft (Office 365) 
Методичні рекомендації створені на 
забезпечення організації групової, 
індивідуальної, дистанційної та 
самостійної роботи студентів 

Методична 
розробка 

Для викладачів 
та студентів 

Костюк Є. М. 
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.c
om 
Десятко А. М. 
(067) 505-11-94 
desyatko@gmail.co
m 
Стужук Ю. Ю. 
(093) 434-25-87 
stuzhuk@ukr.net 
 

Торговельно-
економічний коледж 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету 
03115, м. Київ, 
вул. Львівська, 2/4  
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.co
m 

45 Методика створення та 
використання робочих 
зошитів на заняттях з 
медсестринства в 
неврології. 

Подано методика використання 
робочих зошитів на теоретичних і 
практичних заняттях з предмета 
медсестринство в неврології. 

Показові 
екземпляри 
зошитів 
 

Медсестри- 
нство в 
неврології 
 

Галайда Л,.С. 
викладач 
 

ВНЗ Київський 
міський медичний 
коледж. 
т. 518-26-45вул. 
Братиславська, 5 
518 26 07 

mailto:tekzav.nmr@gmail.com
mailto:tekzav.nmr@gmail.com
mailto:desyatko@gmail.com
mailto:desyatko@gmail.com
mailto:tekzav.nmr@gmail.com
mailto:tekzav.nmr@gmail.com
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46 Формування 
мовленнєвої культури 
майбутнього педагога 
інноватора у процесі 
вивчення української 
мови (за професійним 
спрямуванням) 

Автор показує що жодне 
суспільство не може існувати без 
мови. Вона народжується і 
розвивається там, де носіям 
національної літературної мови не 
байдуже, як вони говорять і пишуть, 
як сприймається їхня мова в 
суспільному середовищі,а також у 
контексті інших мов. 

Методична 
розробка 

Українська мова  
(за професійним  
спрямуванням) 

Леонова О.А. 
068 358 07 42 

Білоцерківський 
гуманітарно-
педагогчний коледж 
вул. Ярослава 
Мудрого,37. М. Біла 
Церква Київської 
обл..04563 9 92 41 

47 Краєзнавчий аспект  в 
реалізації педагогіки 
партнерства в гуртковій 
роботі 

Потрібно вже під час навчання 
зацікавити студентів до практичної 
роботи, дії, яка могла б бути 
моделлю, алгоритмом майбутнього 
аспекту професійної або хобі- 
діяльності; прикладом для реалізації 
своїх творчих сил у реальному 
професійному чи громадському 
середовищі 
Таким конкретним всеохопним 
полем діяльності свого творчого 
потенціалу у майбутньому для 
студентів різних спеціальностей, і 
зокрема педагогічних, є гурткова 
робота 

Методична 
розробка 

Українська мова 
та література 

Яковенко Т.В. 
097 016 25 44 

Богуславський 
гуманітарно-
педагогічний 
коледж імені 
І.С.Нечуя-
Левицького м. 
Богуслав вул.. 
Інтернаціональна, 17 
0446142885 

48 Сучасні технології в 
легкій промисловості 
України 

Для студентів економічних 
спеціальностей денної, заочної, 
дистанційної форми навчання. 
Змістовний модуль І 
«Промисловість України та її 
складові»,  

Методична 
розробка 

Технологія 
виробництва 

Вуштей О.А.,  
Бабич А.І. 
0973100112 

КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-55 

(тел./факс); 483-72-37 
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49 Сучасні технології в 
легкій промисловості 
України 

Для студентів економічних 
спеціальностей денної, заочної, 
дистанційної форми навчання. 
Змістовний модуль ІІ «Технологічна 
лінія як система», частина ІІ 

Методична 
розробка 

Технологія 
виробництва 

Вуштей О.А.,  
Бабич А.І. 
0973100112 

КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-55 

(тел./факс); 483-72-37 

50 Спеціальна 
термінологія. 
Професіоналізмі. 
Творення професіона- 
лізмів 
 

У метод. розробці містять 
рекомендації щодо застосування на 
заняттях інтерактивних методик 
таких як: «Гра в м’яч», 
«Незакінчене речення». 
Використання інтерактивних 
технологій у поєднання з мультим. 
обладнанням сприяє кращому 
засвоєнню студентами нових знань.  

Методична 
розробка 

Українська мова 
 (за проф. 
спрямуванням) 
 

Угляренко Н. М. 
(044) 481-15-15 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп. 
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел. / факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

51 Методичні 
рекомендації для 
організації 
самостійного вивчення 
студентами 
навчального матеріалу 
по темі: «Лінійна 
алгебра» 

 Основна мета даної методичної 
розробки полегшити самостійне 
вивчення теми «Лінійна алгебра». З 
цією метою представлені стислі 
теоретичні відомості, приклади 
розв’язку завдань з поясненням та 
тренувальні вправи. 

Методична 
розробка 

Основи вищої 
математики, 
Вища 
математика 

Балякіна В.Н. 
067-725-52-04 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж» просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

52 Постановка видовищно-
театралізованих заходів. 

 У методичних рекомендаціях 
розкрито особливості режисури 
масових заходів. Висвітлені 
теоретичні питання проілюстровані 
цікавими прикладами з досвіду 
відомих режисерів-фахівців у цій 
галузі Розрахована на режисерів-
початківців та педагогів 

Методичні 
рекомендації. 

Сценічне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Видовищно-
театралізовані 
заходи 

А.С. Горбов – (413-
77-31,095-102-08-
46) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57) Бібліотека (280-
60-27)вул.. Івана 

mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:kemt_teh@ukr.net
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організаторів, видана у 
методичному виданні «Бібліотека 
«Шкільного світу», 2010 рік. 

Мазепи 15. 

53  «СТУДЕНТИ 
КОЛЕДЖУ ЗА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Впровадження в навчально-
виховний процес питань 
енергозбереження та залучення 
майбутніх фахівців будівельної 
галузі до популяризації 
ефективного використання 
енергоресурсів в Україні шляхом 
реалізації педагогічного проекту. 

Опис педагогічного 
проекту 
методичних 
рекомендацій та 
вказівки, розробки 
положень та 
сценаріїв  щодо їх 
застосування. 

Опалення, 
Технологія і 
організація 
санітарно-
технічних робіт 

Соловей О.О.,  
+380975103689 

Генічеське  медичне 
училище 
Херсонської 
обласної ради 
Херсонська обл.,  
м. Генічеськ 
просп..Мира 41 
(066) 415-49-03 

54 Лабораторний 
практикум  

Тут розглянуто основні прийоми 
роботи з векторними зображеннями 
в програмі CorelDraw12. Подано 15 
лабораторних робіт. Кожна 
лабораторна робота містить 
методичні вказівки. Посібник 
складено з урахуванням досвіду 
викладання дисципліни 
«Комп’ютерна графіка»  

Методична розробка Комп’ютерна 
графіка 

Тренба О.В., 
096-376-42-46 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

55 Інтелектуально-розва-
жальна гра «Турнір 
веселих інформатиків»  

Інтелектуально-розважальний урок-
гра комплексного застосування 
знань у формі вікторини. Гра 
передбачає роботу студентів з 
повторення набутих знань з 
інформатики та комп’ютерної 
техніки в нестандартній формі та 
безпосередній прояв рівня 
інтелекту, ерудиції та 
винахідливості. Рекомендується до 
використання як нестандартний 
урок для студентів 1-2 курсів усіх 
спеціальностей ВНЗ  І-ІІ рівнів 

Методична розробка Інформатика і 
комп’ютерна 
техніка.  
всі 
спеціальності 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 

Ткаченко І. П. 
095-444-06-61 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 
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акредитації або як позаурочний 
навчально-виховний захід. 

56 Використання методу 
Пілатеса для занять 
фізичною культурою зі 
студентами спеціальних 
медичних груп,  2012 р. 

Для занять фізичною культурою зі 
студентами спеціальних медичних 
груп. 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Орос О. М. 
0955705496 
Радонська Н.В. 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.ne
t 

57 Стрес, методи 
профілактики та 
способи боротьби зі 
стресом  

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Орос О. М. 

0955705496 

-«- 

58 Практичні рекомендації 
для збільшення м’язової 
маси. 

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Орос О. М. 

0955705496 

-«- 

59 Аспекти зміцнення та 
збереження здоров’я 
засобами фізичної 
культури,  

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Орос О. М. 

0955705496 

-«- 

60 Застосування елементів 
художньої гімнастики 

Для студентів всіх курсів та Методична Фізична 
культура, 

Орос О. М. -«- 
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при проведенні занять з 
фізичного виховання для 
студентів І-IV курсів  

спеціальностей розробка фізичне 
виховання 

0955705496 

61 Методика підготовки 
футболістів у ВНЗ І-ІІ 
р.а. 

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 
 

Майстренко М.П. 
0667439932 

-«- 

62 Методика підготовки 
волейболістів у ВНЗ І-ІІ 
р.а.  

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Майстренко М.П. 
0667439932 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

63 Фізична культура в 
режимі праці та 
відпочинку студента. 

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Майстренко М.П. 
0667439932 

-«- 

64 Сколіоз та лікувальна 
фізкультура при сколіо-
зі. Корекція  
постави. 

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Майстренко М.П. 
0667439932 

-«- 

65 Вивчення мотивації 
студентів до 
фізичного  
самовдосконалення 

Для студентів всіх курсів та 
спеціальностей 

Методична 
розробка 

Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Майстренко М.П. 
0667439932 

-«- 

66 Вивчення техніки 
низького старту та с 
стартового розбігу. 
Вправи для розвитку 
швидкості реакції та  

Рекомендовано для всіх курсів та  
спеціальностей для вивчення теми: 
«Легка атлетика» 

Методична розробка Фізична 
культура, фізичне 
виховання 

Білоконь В. І. 
0677668198 

-«- 
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рухів,  

67 Методика підготовки 
легкоатлетів у ВНЗ І-ІІ 
р.а.,  

Рекомендовано для всіх курсів та 
спеціальностей для вивчення теми: «Л  
атлетика» 

Методична розробка Фізична 
культура, 
фізичне 
виховання 

Білоконь В. І. 
0677668198 

-«- 

68 Робочий зошит для 
проведення 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Технологія 
приготування 
кондитерських виробів» 

Робочий зошит є інтегрованою 
складовою навчально-методичного 
комплексу. Він містить план 
проведення лабораторних робіт, 
правила проведення бракеражу 
готових виробів, правила техніки 
безпеки при приготуванні. Особливе 
значення приділяється 
структуризації навчальної діяльності, 
закріпленню фахових компетенцій з 
технології приготування виробів. У 
нестандартній ігровій формі 
контролюються отримані фахові 
навички.  

Робочий зошит Харчові 
технології 

Майко О.В.,  

 

ДНЗ «Дніпровський 
транспортно-
економічний 
коледж»765-90-44 
Дніпро вул. Трудові 
резерви 4 

69 Робочий зошит з 
предмета  «Перспектива 
та тіні» 

Рівнява диференціація навчання 
забезпечує максимальну 
самостійність студентів, посильний 
рівень вимог відповідно до 
навченості, дає можливість  виявити 
здібності, сформувати вміння, 
здійснювати контроль і 
самоконтроль   
 

Робочий зошит  Дизайн Шкарупа А.М. 
shkarupa.anna@i.ua 
 
 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-55 
(тел./факс); 483-72-
37  

70 Ми працю любимо, що 
в творчість перейшла. 
Каталог робіт 
викладачів циклової 

Викладач розкриває важливість 
спрямовувати  індивідуальну та 
групову роботу студентів на 
розвиток творчих здібностей, 

Методична 
розробка 

 Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика 

Таран О.Б. 
zavuch.kknutd@ukr.
net 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 

https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
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комісії мистецьких 
дисциплін 
 

формування духовного світу 
особистості, утвердження 
загальнолюдських цінностей за  
допомогою умілого поєднання 
традиційних та нетрадиційних 
технологій навчання, використання 
між предметних зв'язків 

Тел.: (044) 483-72-55 
(тел./факс); 483-72-
37  

71 Інтерактивні методи 
навчання дисциплін 
обліково-аналітичного 
циклу  

В даній методичній розробці 
запропоновано формат проведення 
практичного заняття у академічній 
групі або між командами груп 
різних спеціальностей.  Формат 
проведення практичного заняття – 
вікторина з елементами 
мультимедіа. Метою проведення 
вікторини з циклу дисциплін 
професійної підготовки є 
різносторонній розвиток майбутніх 
фахівців, вміння швидко знаходити 
потрібний варіант відповіді, 
працювати в колективі, 
застосовувати набуті знання, 
уміння, навички в різних ситуаціях. 

Методична 
розробка заняття  у 
формі вікторини. 

Бухгалтерський 
облік, Фінанси і 
кредит,Оціночна 
діяльність 

Озерова О.Г.   
067-661-25-66 

Методичний кабінет 
Київського коледжу 
будівництва, 
архітектури та 
дизайну» 
0971085807  
м. Київ вул. Стадіон                                                                                                                                        
на 2/10. 

72       -«-  Метою проведення вікторини з 
даної спеціальності е опанування 
студентами загальних та 
професійних компетенцій; 
залучення студентської молоді до 
активної наукової, творчої та 
громадської діяльності; сприяння 
діловим та творчим контактам 
студентів та викладачів; 
формування інтересу студентів до 

Методична 
розробка заняття  у 
формі вікторини з 
дисципліни на 
тему:  
«Ревізія готівкових 
операцій» 
 

Контроль і 
ревізія,  
 Бухгалтерський 
облік 
 

Озерова О.Г.  067-
661-25-66 

      -«- 
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отримання нових знань; 
формування навичок колективної 
роботи, інституту лідерства, 
об’єктивної оцінки власних знань, 
умінь та навичок.  

73        -«-  Метою проведення вікторини 
розвиток професійних знань 
студентів з дисципліни 

Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
проведення заняття   

Оціночна 
діяльність для 
студентів ІІІ 
курсу  

Бичкова  Л.О. тел. 
095-477-18-57 

Методичний кабінет 
Київського коледжу 
будівництва, 
архітектури та 
дизайну»0971085807 
м. Київ вул.. Стадіон                                                                                                                                        
на 2/10. 

74 Методична розробка 
«Організація та 
методика проведення 
виробничої практики 
студентами освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» 
економічного 
відділення; 

Розкриває системний підхід до 
практичної підготовки фахівця, 
здатного систематизувати 
теоретичні знання, уміти їх 
застосовувати в практичній 
діяльності суб’єктів 
господарювання, сприяє розвитку 
наукового мислення майбутніх 
спеціалістів  

Навчально-
методичний 
комплекс Робоча 
програма 
виробничої 
практики. 

Бухгалтерський 
облік 

Озерова О.Г. Методичний кабінет 
Київського коледжу 
будівництва, 
архітектури та 
дизайну»0971085807 
м. Київ вул.. Стадіон                                                                                                                                        
на 2/10. 

75 Методика формування 
мовленнєвих умінь у 
студентів у процесі 
вивчення 
відокремлених членів 
речення 

. Практичне значення методичного 
досвіду  полягає в тому, що 
створено методичну систему 
опрацювання відокремлених членів 
речення, яка сприяє вдосконаленню 
мовлення студентів. Матеріали 
досвіду можуть бути використані з 
метою удосконалення методик 
викладання інших предметів — 
педагогіки, психології, філософії 

Методична 
розробка  

Українська мова
  

Зінченко О.В.         -«- 
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тощо.  

76 Специфіка роботи з 
текстами науково-
публіцистичного стилю 
на заняттях з 
англійської мови за 
професійним 
спрямуванням 

Подано рекомендації щодо 
оволодіння прийомами читання-
ознайомлення та читання-вивчення. 
Вправи до текстів пов’язані з 
розв’язанням комунікативних 
завдань-читання. Вони мають 
підготувати студентів до роботи з 
літературою за спеціальністю, 
виробити в них навички 
практичного використання мови для 
оволодіння професією. 

«Методичні 
рекомендації» 

Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням 

Андрущенко Л.Ю.          -«- 

77 Специфіка роботи з 
текстами науково-
публіцистичного стилю 
на заняттях з 
англійської мови за 
професійним 
спрямуванням 

Розвиток умінь і навичок різних 
видів читання; сприяє розвитку та 
активному засвоєнню термінів 
будівельного та архітектурного 
напрямів 

Методичні вказівки 
щодо роботи з 
текстами наукового 
стилю для 
студентів 
архітектурного 
відділення 

Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням 

Андрущенко Л.Ю.      -«- 

78 Методичні 
рекомендації до 
курсового проекту на 
тему «Планування 
житлової групи» 

Методика організації курсового 
проектування з планування 
населених місць 

Методичні 
рекомендації 

 Архітектурне 
проектування та 
внутрішній 
інтер’єр 
Планування 
населених місць 

Лакаєва Н.П., 
 

Дніпровський 
державний коледж 
будівельно-
монтажних технологій 
та архітектури 
вул.. Столярова, 8 
097 315 84 35 

79 Викладання камерних 
творів. Соната для 
флейти та фортепіано 
Ф. Пуленка. 

Методичне видання знайомить 
студентів з основними рисами 
творчості одного з найяскравіших 
композиторів Франції Франциском 
Пуленком на прикладі його 
камерного твору – сонати для 

Методичні 
рекомендації. 

 Фортепіано 
Музичне 
мистецтво. 

О.В. Гребенюк –  
(294-13-06, 
099-038-08-38) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)вул.. Івана 
Мазепи 15. 
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флейти та фортепіано Мета роботи 
– поглибити знання виконавців 
щодо музики композитора, дати 
докладну трактовку манери 
виконання камерного твору, 
показати високі вимоги до піаніста 
при виконанні сонати. 

80 Трансформація 
традиційного 
святкового дійства в 
закладах культури 
Київщини. 

 Подано щодо особливостей 
проведення традиційних свят в 
Київській області на основі досвіду 
роботи закладів культури Київщини 
для студентів навчальних закладів 
культури і мистецтв. 

Методичні 
рекомендації. 

 Менеджмент 
соціально-
культурної 
сфери 

Л.Я. Коваль –  
(518-77-37, 
095-548-07-01) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)вул.. Івана 
МАзепи 15. 

81 Удосконалення 
логічного компонента 
музичної пам’яті в 
процесі навчання гри на 
фортепіано.  

Методична робота передбачає 
ознайомлення викладачів 
фортепіано та студентів із одним з 
аспектів багатогранного 
використання пам’яті у діяльності 
людини. Мета – розкрити 
специфічні закономірності 
формування музичної пам’яті, 
вивчення і розробка таких прийомів 
аналізу і запам’ятовування 
музичного матеріалу, які б 
зумовили найбільш успішне 
засвоєння фортепіанних творів, 
зокрема комплексу художньо 
виразних засобів, використаного 
автором музичного твору,  аналіз 
його форми, логіка тонального 
плану, гармонічна мова, 
особливості поліфонії, фортепіанної 
фактури, голосоведіння тощо. 

Методичні 
рекомендації. 

 Фортепіано для 
студентів 
спеціальності 
Музичне 
мистецтво 

О.В. Грибенюк -  
(294-13-06, 
099-038-08-38) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)Вул. Івана 
Мазепи 15 
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82 Формування технічної 
майстерності піаніста 

Робота присвячена проблемам 
викладання фортепіано в училищах 
і коледжах культури мистецтв для 
молодих людей, які не мають 
спеціальної музичної підготовки. 
Автор детально розглядає питання 
формування технічних навичок 
піаніста як складної взаємодії 
розумової та фізичної праці. Робота 
розрахована на викладачів 
фортепіано студентів спеціалізації. 
«Мистецтво співу». 

Методичні 
рекомендації. 

Дисципліна 
Фортепіано для 
студентів 
спеціальності 
Музичне 
мистецтво 

І.О. Цепух – (254-
42-21, 
063-224-04-46) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)вул.. Івана 
Мазепи 15. 

83 Робота зі студентами 
початківцями  з 
обмеженими 
вокальными даними. 

Автор пропонує свій погляд на 
проблему  виконавської техніки 
вокалістів-початківців, який 
ґрунтується на багаторічному 
педагогічному досвіді. Завдання 
даного посібника – розширити 
світогляд молодих викладачів та 
студентів, дати їм необхідні 
теоретичні відомості, на основі яких 
вони могли б вірно оцінювати 
явища, пов’язані з 
голосоутворенням, розвитком 
голосу, формуванням співака.  

Методичні 
рекомендації. 

Спеціальність 
Музичне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Спів 

І.О. Матусевич - 
(245-61-06, 063-954-
49-08) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» 

(280-60-57) вул. 
Івана Мазепи 15. 

84 Формування 
екологічних 
компетенції студентів 
на заняттях фізики. 

Форми, методи та прийоми 
роботи:розв’язування задач 
екологічного змісту; використання 
інформаційних технологій;  
проблемні питання екологічного 
змісту;проектні технології; 
практичні роботи.  

Збірка задач 
екологічного 
змісту, методичні 
розробки занять та 
поза аудиторних 
заходів 

Фізика Фомичова 
М.В.(0958552722) 

ВП «Рубіжанський 
політехнічний коледж 
імені О.Є. Порай-
Кошиці  
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
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(0997055913) 
м.Рубіжнє пров. 
Клубний ,12 

85 Застосування завдань в 
тестовій формі в 
процесі викладання 
вищої математики. 

В роботі розглядаються приклади 
складання і застосування завдань в 
тестовій форм з окремих тем і 
розділів вищої математики з 
власного досвіду викладача; які 
успішно використовуються на 
заняттях, при виконанні самостійної 
роботи студентів, поточному і 
підсумковому контролі. 

Опис. 

 

Вища 
математика. 

 

Чепак І.Ф.  

(0512) 379-427 

 

 

Миколаївський 
політехнічний 
коледж Методичний 
кабінет коледжу 
(0512) 379-203вул. 
м.Миколаів вул.. 
Нікольська 11 

86 Самоконтроль у процесі 
занять фізичною 
культурою. 

В даній розробці розглянуто різні 
види контролю, оптимізацію 
процесу знань фізичними вправами 
на основі об’єктивної оцінки стану 
організму. 

Методичні вказівки  Фізична 
культура 

Фіранська І.Б. 

тел.: 0636135050 

Коледж морського і 
річкового флоту 
Київської державної 
академії водного 
транспорту ім. Петра 
Конашевича-
Сагайдачного 
тел.0636135050 
Метод. кабінет –  
Касьян О.В. 
тел.: 418-23-50 просп. 
Героів Сталінграда, 2 

87 Методичні вказівки з 
проведення  практичних 
занять з дисципліни 
«Суднові турбінні 
установки» 

Перелік основних питань для 
вивчення практичних занять, а саме: 
конструкції корпусу і ротора 
парової турбіни; системи, які 
обслуговують паротурбоприводи; 
схеми газотурбінних установок; 
конструкції газотурбокомпресора 

Методичні вказівки Дисципліна 
Суднові 
турбінні 
установки для 
студентів 
спеціальності 
Експлуатація 
суднових 
енергетичних 

Купцов Ю.Є. 

ch.eng-kup@mail.ru 

         -«- 
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типу ТК. установок 

88 Методичні вказівки з 
проведення  практичних 
занять. 

Розглядаються питання основ теорії 
організації; системного підходу до 
управління, методів економічного 
обґрунтування рішень в області 
організації виробництва, основ 
стратегічного маркетингу як 
інструменту досягнення 
конкурентоспроможності 
виробництва. 

Методичні вказівки  Організація 
виробництва  

Бабік Т.В. 
тел.: 0936653474; 
0982736552 

       -«- 

89 Методичні вказівки з 
проведення  практичних 
занять. 

Методичні вказівки присвячені  
вивченню як теоретичних питань 
юридичного забезпечення 
діяльності транспорту в цілому, так 
і окремих його галузей (зокрема 
набуття практичних навичок роботи 
з нормативно-правовими актами у 
сфері надання транспортних послуг, 
укладення та забезпечення 
виконання договорів перевезення). 

Методичні вказівки 
. 

Транспортне 
право  
 

Давидова Ю.Є. 

тел.: 0506676137 

         -«- 

90 Конспект лекцій з 
дисципліни «Хімія» 

Дана розробка покликана дати 
студентам сучасне наукове 
уявлення про речовини, як одне з 
видів матерії, про шляхи, механізми 
й засоби перетворення одних 
речовин на інші/ 

Конспект лекцій  Хімія 
 

Малишкіна Т.А. 
тел.: 0964318121 

         -«- 

91 Інструкції з охорони 
праці. 

Інструкції з охорони праці містять 
обов'язкові для дотримання 
працівниками коледжу та 
студентами вимоги з охорони праці 
при виконанні ними робіт певного 
виду на робочих місцях, у 

Інструкції з 
охорони праці  

Охорона праці 
та Охорона 
праці в галузі  
 

Лець Т. В. 
тел.: 0963091247 

          -«- 
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виробничих приміщеннях, на 
території коледжу та інше 

92 Виконання та 
оформлення  курсового 
проекту. 

Методичні рекомендації містять 
пояснення щодо загальних вимог до 
виконання та оформлення курсових 
проектів, наводяться різні види 
індивідуальних завдань, що 
враховують специфіку кожної 
дисципліни. 

Методичні 
рекомендації.  

 

Фінансовий 
облік ”для 
студентів 
спеціальності 
Бухгалтерський 
облік  

Цирюк В.В. 
тел.: 0631423198; 
0972927513 

          -«- 

93 Завдання для 
самоконтролю з 
української літератури. 

Пропоновані завдання допоможуть 
студентам при підготовці до занять, 
поточного та семестрового 
контролю знань, а також до 
складання ЗНО. 

Завдання для 
самоконтролю 

Українська 
література 

Галат Н.Д., 
(0969801891) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 

94 Хімія з практичним 
змістом.  

Для студентів, які вивчають 
поглиблений курс хімії, що 
стосується спеціальності «Галузеве 
машинобудування». Розробка 
прикладного характеру, яка 
забезпечує між предметні зв’язки 
між дисциплінами природничо-
наукової та професійної практики. 

Збірник вправ і 
задач для 
студентів. 

Хімія, спецкурс 

Галузеве 
машинобудування) 

Шильдська Г.В., 
(0984407402) 

 

 

 

—||— 

95 Навчальна практика на 
отримання робітничої 
професії 
налагоджувальника 
технологічного 

Закріплення теоретичних знань, 
одержаних при вивченні дисциплін 
«Фізика», «ТОЕ», «Основи 
промислової електроніки» та 

Методичні вказівки Прикладна 
механіка 

Мирошніченко В.Л. 

 (0982936002) 

 

 

—||— 
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обладнання. Електронна 
техніка. 

«Електрорадіовимірювання» 
практичними навичками. 

96 Розробка та 
оформлення дипломних 
проектів  

Використовується для оформлення і 
написання дипломної роботи. 

Методичні 
рекомендації 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Янко Л.О., 
(0982975793) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 

97 
Організація роботи 
циклової комісії щодо 
проведення науково-
дослідницької роботи  у 
системі підготовки 
молодших спеціалістів.  

Дана робота допоможе глибше 
вивчити наявні проблеми в галузі 
с.-г. виробництва, визначити шляхи 
і засоби їх вирішення, вказує на 
основні аспекти щодо проведення 
науково-дослідницької роботи та 
презентує досвід професійно 
компетентних, творчо мислячих 
викладачів. 

Методичні вказівки 

 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Сутула В.М. 

 (0984499252) 

Кравченко І.І. 
Кравченко І.В. 

Півень Л.В.  

Черкаська область,  
м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 
1,   Золотоніський 
коледж ветеринарної 
медицини БНАУ 
 (04737)5-24-57—||— 

 98 Використання робочого 
зошита для виконання 
практичних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Інформатика та 
комп’ютерна техніка» 

Рекомендовано викладачам 
інформатики ВНЗ І-ІІ з метою 
реалізації вимог навчальної 
програми; організації роботи 
студентів щодо формування 
комп’ютерно-програмних понять, 
умінь і навичок; оперативного 
відстеження результатів навчання 
студентів та формування у них 
досвіду самостійної діяльності й 
самонавчання. 

Методична 
розробка. 

 

 Інформатика та 
комп’ютерна 
техніка 

В’язовік В. В. 
(0975588379) 

м. Черкаси вул. 
Смілянська, 84, 
Черкаський 
комерційний 
технікум, (0472) 63-
88-23 
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99 Застосування 
інноваційних 
технологій навчання та 
їх вплив на розвиток 
професійних  
компетентностей 
майбутніх фахівців  
сфери ресторанного 
бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рекомендовано викладачам 
спеціальних навчальних дисциплін 
з метою формування та розвитку 
професійних компетентностей 
молодших спеціалістів для сфери 
готельно-ресторанного бізнесу 
шляхом впровадження сучасних 
новітніх технологій навчання. 

Методична 
розробка 

 

Спеціальність  
Харчові 
технології 

Хлиніна Н.Г., 
(0673005281) 

 

 

—||— 

100 Стимулювання 
пізнавальної діяльності 
студентів при 
проведенні 
семінарських занять та 
виконанні самостійної 
роботи 

Рекомендовано використовувати 
при проведенні семінарських занять 
з спеціальних дисциплін та в 
процесі організації самостійної 
роботи студентів у позанавчальний 
час. 

Методична 
розробка 

 

Підприємництво 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

Одорошенко О. В., 
(0678328502) 

м. Черкаси вул. 
Смілянська, 84,  

Черкаський 
комерційний 
технікум,  

(0472) 63-88-23 

101 Структурно-логічна 
схема підготовки 
фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст»,                                                                              
 

Для наочного відображення 
підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» спеціальності  
«Інженерія програмного 
забезпечення», спеціалізація 
«Розробка програмного 
забезпечення». 

Структурно-
логічна схема 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Янко Л.О., 
(0982975793) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 

Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 

 

—||— 
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102 Засоби діагностики 
якості вищої освіти 
молодшого спеціаліста 
для вирішення 
ситуаційних завдань. 

Використовується для оцінювання 
підготовки молодших спеціалістів в 
практичній частині. 

Засоби діагностики Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Янко Л.О., 
(0982975793) 

 

—||— 

103 Навчальний план та 
структурно-логічна 
схема спеціалізації 
«Оціночна діяльність» 
спеціальності  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. 

Розкриває зміст підготовки фахівців 
в розрізі кожної дисципліни та в 
цілому. Структурно-логічна схема 
допомагає наглядове прослідкувати 
міжпредметні зв’язки у підготовці 
молодших спеціалістів  

Пояснювальна 
записка 

Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Зіміна О.В., 
(0960741236) 

 

 

—||— 

104 Структурно-логічна 
схема підготовки 
молодшого спеціаліста 
спеціальності  
«Автомобільний 
транспорт» 
спеціалізації 
«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 

Для наочного відображення 
підготовки молодшого спеціаліста, 
складання навчальних планів та 
програм дисциплін  

Структурно-
логічна схема 

Автомобільний 
транспорт 

Бузиновський С.М. 

 (0971542156) 

м. Черкаси вул. 
Смілянська, 84,  

Черкаський 
комерційний 
технікум,  

(0472) 63-88-23 

105 Розробка та 
оформлення дипломних 
проектів за 
спеціальністю 
«Розробка програмного 
забезпечення». 

Використовується для оформлення і 
написання дипломної роботи. 

Методичні 
рекомендації 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Янко Л.О., 
(0982975793) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 
 

106 Положення конкурсу 
фахової майстерності з 
професії 
«Електромонтер з 

Дана робота використовується для 
проведення конкурсу фахової 
майстерності. 

Положення 
конкурсу фахової 
майстерності 

Електроенергети
ка, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Пащина В.І., 
 (0683734909) 

 
—||— 
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ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування». 

107 Структурно-логічна 
схема підготовки 
молодших спеціалістів  

Структурно-логічна схема наочно 
відображує міжпредметні зв’язки 
дисциплін професійно-практичної 
підготовки молодших спеціалістів 
техніків-електриків за 
спеціальністю Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 
спеціалізації «Монтаж і 
експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд». 

Структурно-
логічна схема 

Електроенергети
ка, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Добридень В.А.,  
(0677493620) 
Шапар Т.М., 
(0504646173) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 
 
 
—||— 

108 Механізми 
периферійних 
пристроїв, ВЕТ-
сканери, принтери 

Викладена методика проведення 
уроків, наведені принципові схеми 
устроїв, їх порівняльна 
характеристика, контрольні 
питання. 

Методична 
розробка 

Механіка Шиманська Т.В.  
050-9377641 

Коледж 
інформаційних 
систем і технологій 
ДВНЗ «КНЕУ ім.  
В. Гетьмана»м. Київ, 
Львівська площа, 14, 
Email: 
kistkneu@gmail.com 
Тел: (044) 272-09-17 

109 Конспект лекцiй   
„Вища математика ” 
„Лiнiйна алгебра та 
аналітична геометрiя” 

Конспект розкриває відповідні 
теоретичні питання, сприяє 
розвитку практичних навичок,  
містить розгорнутий довідковий 
матеріал, приклади розв’язання 
задач. 

Методична 
розробка 

Вища 
математика 

Рудяченко Л.М. 
067-4215484 

Коледж 
інформаційних 
систем і технологій 
ДВНЗ «КНЕУ ім.  
В. Гетьмана»м. Київ, 
Львівська площа, 14, 
Email: 
kistkneu@gmail.com 
Тел: (044) 272-09-17 

110 Теорія модернізму. 
Аналіз 

1. Найвидатніші представники 
західноєвропейської поезії 

 розробка 
практичного 

Світова 
література для 

Тяпкова Л. В. 
тел.: 0675040942 

Коледж морського і 
річкового флоту 

mailto:kistkneu@gmail.com
mailto:kistkneu@gmail.com
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західноєвропейської 
модерністської поезії 

модернізму. (Огляд творчості   
Г.Аполлінера та Р.М.Рільке) 
2.Ідейно-художній аналіз 
програмних віршів цих поетів 
 
 

заняття + 
електронна 
презентація 

всіх 
спеціальностей 

Київської державної 
академії водного 
транспорту 
ім..Петра 
Конашевича-
Сагайдачного 
Тел.0975331455 
Метод.кабінет – 
Касьян О.В. 
тел.: 418-23-50 
Приймальня 
директора 
тел.: (044) 419-85-46 

111 Літературно-музична 
композиція до творчості 
Ліни Костенко 

Огляд життя і творчості Ліни 
Костенко 

Методична 
розробка для 
позакласних 
заходів та занять з 
української 
літератури 

Українська  
література  

Яровенко Л. М. 
тел.: 0975137279 

             - «- 

112 Відкрите бінарне 
заняття типу «конкурс» 
«Present your educational 
institution and specialty"  

Методична розробка заняття у 
формі конкурсу призначена для 
викладачів спеціальних дисциплін 
всіх напрямків підготовки. Заняття 
було апробоване в рамках 
проведення днів англійської мови і 
проводиться серед студентів ІІ 
курсу спеціальностей «Дизайн», 
«Організація виробництва». 

Методична 
розробка 

Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Сокол А.В.  

Іванова О.О. 

0667995086 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

113 Відкрите заняття на 
тему: «Духовний вимір 

Дана методична розробка створена 
на основі особистого досвіду та 
узагальнення досвіду роботи 

Методична 
розробка 

Основи 
філософських 

Козак Б.В. 
0689166133 

-«- 
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людського буття» кваліфікованих колег і може бути 
використана викладачами вищих 
навчальних закладів І-ІІ р.а. 

знань 

114 Зовнішньополітична 
діяльність урядів УНР і 
ЗУНР у 1919-1920рр. 

Для використання в освітньому 
процесі для вищих навчальних 
закладів І-ІІ р.а.  

Методична 
розробка 

Історія України Івашкевич Т.М. 

0974064393 

ДВНЗ «ККЛП» 

115 Невідкладні стани в 
абдомінальній хірургії 

Наведені одні з основних невідкладних 
станів, що потребують невідкладної 
допомоги з боку мед. персоналу та 
допоможе розібратися в ускладненнях 
багатьох захворювань, їх діагностики, 
диференціального діагнозу,  

Методичний 
посібник 

Медсестринст-
во в хірургії 
Хірургія 
Лікувальна 
справа 
Сестринська 
справа 

Білонога Т.В. Генічеське  медичне 
училище 
Херсонської 
обласної ради 
Херсонська обл.,  
м. Генічеськ 
просп..Мира 41 
(066) 415-49-03 

116 Інженерна та 
комп’ютерна графіка 
«Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами ІІ курсу» 

Містить рекомендації для 
проведення та оформлення 
практичних робіт. Оптимізує 
роботу на уроці, полегшує контроль 
та перевірку. 

Методична 
розробка 

Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка 

Лейба А.Л. 

093-333-37-63 

 ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

117 Методичні вказівки для 
виконання практичних 
робіт 

Подано рекомендації для 
проведення та оформлення 
практичних робіт з навчальної 
дисципліни. Містить контрольні 
запитання, приклад  оформлення 

Методична 
розробка 

Економіка, 
організація і 
планування 
виробництва 

Лихошва Л.М. 

063-635-65-01 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 

mailto:kemt_teh@ukr.net
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розрахунків та таблиць. тел.\факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

118 Проведення практичних 
робіт  

Містить рекомендації для 
проведення та оформлення 
практичних робіт. Оптимізує 
роботу на занятті, полегшує 
контроль та перевірку. 

Методична 
розробка 

Операційні 
системи 

Сахненко В.М. 
066-662-38-48 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

119 . Види сучасного взуття 
та їх характеристика 

Інтегроване бінарне  заняття сприяє 
оволодінню іноземною мовою за 
професійним спрямуванням в 
поєднанні з профільною 
дисципліною.  

Методична 
розробка 

Іноземна мова 
та 
конструювання 
виробів 

Бойченко Л.В., 
Мацкевич Н.М. 
0981332806 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93, 
metodkabinet@ukr.net 

120 Роз’яснення задач на 
знаходження невідомих 
елементів конуса  

Практичне дистанційне заняття з 
математики для студентів ІІ курсу. 
Заняття-презентація створене у 
сучасній та доступній формі, 
враховуючи психологічні 
особливості студентів даного віку. 

Методична 
розробка 

Математика Чех Т.М. 

0965577772 

ДВНЗ «ККЛП» 

mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:kemt_teh@ukr.net
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121 Відкрите заняття на 
тему: «Попередній 
розрахунок параметрів 
конструкції плечового 
виробу» 

Методичні вказівки містять 
навчально-методичний матеріал для 
освоєння нової теми, табличні 
данні, контрольні питання, додатки 
до розрахунків базисної сітки, 
список рекомендованої літератури, 
роздатковий матеріал.  

Методичні вказівки  Конструювання 
виробів 

Гученко М.С. 

0661766577 

ДВНЗ «ККЛП» 

122 Україна в роки першої 
світової війни. 

Матеріал методрозробки 
рекомендується використовувати 
при вивченні теми для груп з різним 
рівнем підготовки студентів. 

Методична 
розробка 

Історія України Івашкевич Т.М. 

0974064393 

ДВНЗ «ККЛП» 

123 Організація робочого 
місця при виконанні 
ручних операцій. 

Мета розробки: навчитися 
організовувати робоче місце. Ця 
методична розробка призначена для 
педагогів навчальних закладів І-ІІ 
р.а. при виконанні практичних 
занять зі студентами.  

Методична 
розробка 

Технологія та 
конструювання 
виробів 

Онищенко С.А.  

0994474745 

ДВНЗ «ККЛП» 

124 Бінарне заняття: 
«Особливості націона-
льно-етнічного сприй-
няття кольору. Сучасна 
символіка кольорів». 

Ознайомлення студентів з сучасною 
символікою кольорів, з 
особливостями кольорового 
символізму різних культурних 
традицій. 

Методична 
розробка 

Кольорознавство Прокопенко Н.О. 
Тренба О.В. 

0661003526 

ДВНЗ «ККЛП» 

125 Основи інклюзивного 
навчання  

Методичні рекомендації для 
викладачів, які працюють зі 
студентами з порушенням слуху 

Методична 
розробка 

Технологія 
виробництва 

Терещенко О.Д. 
0984213333 

ДВНЗ «ККЛП» 
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126 Заняття «Майстер-клас-
семінар-дискусія на 
тему: «Костюм стиль та 
образ в літературі XIX 
століття»  

Дана методична розробка створена 
на основі особистого досвіду та 
узагальнення досвіду роботи 
кваліфікованих колег і може бути 
використана викладачами 
спеціальних дисциплін. 

Методична 
розробка 

Історія костюму Переводова Н.М. 
2957073 

ДВНЗ «ККЛП» 

127 Методичні вказівки для 
виконання 
лабораторних та 
практичних робіт 
 

Містить рекомендації для 
проведення та оформлення звітів 
практичних та лабораторних робіт. 
Полегшує підготовку студентів до 
захисту. 

Методична 
розробка 

Комп’ютерні 
системи та 
мережі 
 

Лихошва Л.М. 
063-635-65-01 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-
85-94, 5-51-51 E-
mail: 
kemt_teh@ukr.net 

128 Застосування 
нетрадиційних методів 
при вивченні 
суспільних дисциплін 

Методична розробка характеризує 
актуальність застосування 
нетрадиційних методів при 
вивченні суспільних дисциплін. 
Методична розробка має практичне 
значення, може використовуватися 
при вивченні інших дисциплін. 
Проведення вікторини-аукціону 
спрямоване на підвищення інтересу 
студентів до навчання, демонструє 
цінність отриманих знань. 

Методична 
розробка 

Правознавство, 
всесвітня 
історія, історія 
України, основи 
філософських 
знань 

Чубова А.В., 
Онищенко Д.Г. 

Коледж 
інформаційних 
систем і технологій 
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 
Гетьмана» т сном. 
Київ, Львівська 
площа, 14,Email: 
kistkneu@gmail.com
Тел: (044) 272-09-17 

129 Формування 
професійних 
компетентностей 
конкурентно-
спроможнього техніка-

Методична розробка спрямована на 
те, щоб допомогти викладачу у 
використанні запропонованих 
методів викладання дисципліни для 
розвитку професійних 

Методична 
розробка  

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і 
споруд 
дисципліна 

Іванович О.Г.  
0971665522 

Генічевське  
медичне училище 
Херсонської 
обласної ради 
Херсонська обл.,  

mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:kistkneu@gmail.com
mailto:kistkneu@gmail.com
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будівельника  компетентностей, пізнавальної 
діяльності студентів при вивченні 
спеціальних дисциплін. 

Будівельні 
конструкції 

м. Генічеськ 
просп..Мира 41 
(066) 415-49-03  

130 Практична робота 
«Порівняльна 
характеристика 
основних країн 
Європи» 

Практична робота відокремлена в 
програмі в окреме заняття і є 
завершальним етапом у вивченні 
країн Європи. Практична робота 
логічно побудована відповідно до 
плану економіко-географічної 
характеристики країни, чітко 
визначені основні питання, за якими 
відбувається порівняння, що  дає 
можливість студентам  швидко 
орієнтуватись в матеріалі, 
оптимізує навчальний процес, 
спонукає до творчого пошуку, 
аналізу, вміння визначати спільні і 
відмінні риси та аргументувати їх. 

Методична 
розробка 

Географія 
(шкільний курс) 
Для всіх 
спеціальностей 

Коберська Г. М. 
(096-330-99-72) 
galinak1208 
@ukr.net  

Коледж 
інформаційних 
систем і технологій 
ДВНЗ «КНЕУ ім.  
В. Гетьмана»м. Київ, 
Львівська площа, 14, 
Email: 
kistkneu@gmail.com
Тел: (044) 272-09-17 

130 Рух тіла під дією 
кількох сил 

Викладена методика проведення 
занять з теми, наведений конспект 
лекцій, приклади розв’язку задач, 
контрольні тести. 

Методична 
розробка 

Фізика, механіка Шиманська Т.В.  
050-9377641 

Коледж 
інформаційних 
систем і технологій 
ДВНЗ «КНЕУ ім.  
В. Гетьмана»м. Київ, 
Львівська площа, 14, 
Email: 
kistkneu@gmail.com 
Тел: (044) 272-09-17 

4.Самостійна робота студентів 
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131 Методичні вказівки з 
проведення  самостійної 
роботи. 

Метод. вказівки для самопідготовки 
студентів з історії України повинна 
виробити навички наукової роботи з 
історичними першоджерелами, 
різноманітною навчальною 
літературою та покликана навчити 
студента методиці самостійної 
роботи при підготовці до занять та 
підсумкового контролю знань. 

Методичні вказівки  Дисципліна  
Історія України 
для студентів 
спеціальності 
Судноводіння на 
морських шляхах  
 

Давидова Ю.Є. 
тел.: 0506676137 
 

Коледж морського і 
річкового флоту 
Київської державної 
академії водного 
транспорту ім.Петра 
Конашевича-
Сагайдачного 
тел.050 667 61 37 
Метод. кабінет – 
Касьян О.В. 
тел.: 418-23-50 
просп.Героів 
Сталінграда ,2 

132 Методичні вказівки з 
проведення  самостійної 
роботи 

Ознайомлення студентів з 
теоретичними засадами організації 
виробництва, методичними 
підходами раціоналізації та 
проектування виробництва;  
оволодіння практичними навичками 
обґрунтовувати проектні рішення 
щодо підвищення ефективності 
виробництва 

Методичні вказівки  Дисципліна 
Організація 
виробництва для 
студентів 
спеціальності 
Організація 
виробництва  

Бабік Т.В. 
тел.: 0936653474; 
0982736552 

         -«- 

133 Методичні вказівки з 
проведення самостійної 
роботи. 

Перелік основних питань та 
завдань для самопідготовки 
студентів, щоб закріпити на 
практиці набуті знання з 
автомобільного, авіаційного, 
залізничного та річкового 
права. 

Методичні вказівки 
. 

Дисципліна 
Транспортне право 
для спеціальності 
Правознавство 

Давидова Ю.Є. 
тел.:0506676137 

 

         -«- 
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144 Методичні вказівки з 
проведення 
самостійної роботи 

Дана метод. розробка націлена на 
закріплення та систематизацію 
предметної сфери філософських 
досліджень, їх взаємодії з 
комплексом наукових дисциплін, 
вивчення духовних потреб людини, 
їх зв’язок із звичаями, побутом та 
вдачею людей різних 
національностей, країн, регіонів 

Методичні вказівки  Дисципліна 
Основи 
філософських 
знань (філософія, 
релігієзнавство) 
для студентів 
спеціальності 
Судноводіння на 
морських шляхах 

Давидова Ю.Є. 
тел.: 0506676137 
 

         -«- 

145 Організація самостійної 
роботи студентів з 
предметів соціально-
гуманітарного циклу. 

В методичних рекомендаціях 
самостійна робота розглядається як 
активна розумова діяльність 
студента, важливий елемент усіє 
підготовки у ВНЗ. Звертається увага 
на навчально-методичне та технічне 
забезпечення самостійної  
роботи студентів, особливості 
планування, ведення документації, 
контролю як системи заходів, 
використання навчальної та 
навчально-методичної літератури. 
Даються  поради студентам щодо 
роботи на лекціях, підготовки до 
семінарських занять тощо. 

Методичні 
рекомендації. 

Дисципліни 
соціально-
гуманітарного 
циклу. 

О.М. Сергієнко - 
(254-28-42,050-
224-15-66) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57) вул. . Івана 
Мазепи 15. 

146 Особливості методики 
щодо самостійної 
роботи студентів з 
фізичної культури та 
фізичного виховання. 

 

Детальний розгляд різних методик 
фізкультурно-оздоровчих занять 
для тих, хто займається в 
навчальних закладах,а також 
методи удосконалення будови тіла і 
формування постави, забезпечення  
оптимального розвитку фізичних 

Методичні вказівки  Фізична культура 
та Фізичне 
виховання 

Карпухін В.Г. 
Тел.: 0679654064 

         -«- 
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якостей. 

147 Організація самостійної 
роботи студентів при 
вивченні предмету 
креслення 

Автором обґрунтовано важливість 
застосування електрифікованих 
засобів активізації самостійної 
роботи студентів. Рекомендовано 
викладачам коледжів для 
використання при організації 
гурткової роботи при кабінеті 
креслення. 

Методична 
розробка  

Креслення для всіх 
спеціальностей 
коледжу 

Бурдельний В.М. ДВНЗ «Кам’янець-
Подільський коледж 
будівництва, 
архітектури та 
дизайну». 
0964036528 
вул.Соборна,1. 

148 Завдання для 
самоконтролю з 
української літератури. 

Пропоновані завдання допоможуть 
студентам при підготовці до занять, 
поточного та семестрового 
контролю знань, а також до 
складання ЗНО. 

Завдання для 
самоконтролю 

Українська 
література 

Галат Н.Д., 
(0969801891) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
Політехнічний 
технікум, (0472)36-07-
28 

149 Хімія з практичним 
змістом. Збірник вправ і 
задач для студентів. 

Для студентів, які вивчають 
поглиблений курс хімії, що 
стосується спеціальності «Галузеве 
машинобудування». Розробка 
прикладного характеру, яка 
забезпечує міжпредметні зв’язки 
між дисциплінами природничо-
наукової та професійної практики. 

Збірник вправ і 
задач  

Хімія, спецкурс. 

Галузеве 
машинобудування 

Шильдська Г.В., 
(0984407402) 

 

 

 

—||— 

5. Національно-патріотичне виховання, права людини 
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150 Виховання почуття 
патріотизму та 
національної гідності на 
історії рідного краю 

Матеріали досвіду розкривають 
різноманітні форми  і методи 
виховної роботи над рефлексивним  
патріотизмом підлітків, який поєднує 
любов до свого народу, нації, 
Батьківщини з почуттям поваги до 
інших народів, своїх і чужих прав та 
свобод, трансформується у 
відповідальність і дієвість. Студенти 
не тільки ідентифікують себе з 
українським народом, але й прагнуть 
жити в Україні, пов’язати з нею свою 
долю, служити Вітчизні на шляху її 
національного демократичного 
відродження; працювати на її благо, 
захищати її. 

Опис 
досвіду,самоаналіз 
виховної роботи 
класного керівника, 
матеріали до бесід з 
означеної тематики, 
сценарії виховних 
годин 

Для всіх 
спеціальностей 

Сиченко Л.Ю., Дніпровський 
технікум зварювання 
та електроніки імені 
Є.О. Патона(056) 377-
24-15 м. Дніпро вул. 
Академіка Влад. 
Моссаковського 2-а 

151 Історичний вечір 
«Мозаїка віків» із циклу 
«Моя країна – Україна»  

Автор ділиться  досвітом щодо 
створення комплексної системи 
краєзнавчо-пізнавальної, пошукової 
роботи, патріотичного виховання, 
яка включає екскурсійну, науково-
пошукову, урочну, позаурочну 
роботу, що сприяє  всебічному 
розвитку особистості, вихованню 
любові до Батьківщини, збагаченню 
знань про рідний  край, країну, її 
історичне минуле, цікавих людей, 
культурні та історичні надбання 
наших предків; розвиває бажання 
оберігати та примножувати 

Сценарій 
історичного вечора, 
матеріали 
екскурсійної роботи 

Для викладачів  
суспільних 
дисциплін, 
кураторів груп 

Фірсова Н.Л., 
 

Гірничо-
електромеханічний  
коледж ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»(0564) 
53-13-36 м. Кривий 
Ріг вул.. Ватутіна 37Г 
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національні та природні багатства 
нашої держави. Ця робота посідає 
важливе місце в системі 
національно-патріотичного 
виховання студентської молоді.  

152 Пошуково-дослідницька 
робота як одна з форм 
роботи щодо виховання 
патріотизму та 
національної свідомості 
студентів 

Студентська пошуково-дослідницька 
робота містить пізнавальну 
інформацію про історію України, 
українських поетів, українську 
побутову культуру та народні 
ремесла.  

Збірник матеріалів Для всіх ВНЗ I-II 
р. а. 

Годько О.І., 

 

Автотранспортний 
коледж Державного 
ВНЗ «Національний 
гірничий 
університет»(096) 
370-79-49 м. Кривий 
Ріг вул. Єдуарда 
Фукса 26а 

153 Виховання національної 
свідомості студентів під 
час занять та в поза 
аудиторний час  

Ефективною формою патріотичного 
виховання є читацькі конференції. 
Засобом пропагування наукової, 
художньої, публіцистичної 
літератури є прищеплення інтересу 
до книги, формування літературно-
естетичного смаку  

Методична розробка  Сценічне 
мистецтво, 
Хореографія, 
Дизайн» 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація, 
українська 
література   

Проценко О.О., 

 

ОКВНЗ 
«Дніпропетровський 
театрально-художній 
коледж»(067) 296-15-
51 м. Дніпро вул.  
Глінки 11.м.  

154 Відкритий захід 
«Козацькі звитяги» 

Організація проведення патріотично-
спортивного свята до Дня захисника 
України та Дня українського 
козацтва. Історична довідка про 

Сценарій Фізичне 
виховання 

Кулинич Г.М.,  

 

Кам’янський 
державний 
енергетичний 
технікум(0569) 50-64-
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свята. Естафети та розваги. 08 

155 Методична розробка 
виховного заходу, 
присвяченого 160-річчю 
з дня народження Івана 
Франка, «Ти вірним був 
сином свого народу». 

Даний матеріал має сприяти 
популяризації творів Івана Франка, 
вихованню любові до рідного слова. 

Методична 
розробка 

Виховна робота Закревська А.К.,  
(0630444185) 
Мартинова О.А., 
0638237128) 

 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум,  
(0472)36-07-28 

156 Розробка виховної 
години «Спортивна 
слава Черкащини». 

Цей виховний захід дає можливість 
ознайомитись про олімпійський рух 
та дізнатись про спортивні 
досягнення Черкащини. 

Методична 
розробка 

Виховна робота Русін О.О., 
(0984074372) 

—||— 

157 Методична розробка 
виховної години «6 
грудня – День Збройних 
Сил України». 

Метою даної роботи є підвищення 
престижу військової служби, а 
звідси – культивування ставлення 
до солдата як до Захисника 
Вітчизни, Героя. 

Методична 
розробка 

Виховна робота Заболотна М.О.,  
(0672741283) 
Лисенко О.О. 
(0677753019) 

 

—||— 

158 Методична розробка 
виховного заходу «Не 
згасни, свічко пам’яті» . 

Робота націлена на формування 
національної свідомості, почуття 
патріотизму, поваги до трагічних 
сторінок українського народу, 
сприяє формуванню людської 
гідності та розвиває історичну 

Методична 
розробка 

Виховна робота Бондаревська Н.І., 

 (0965518765) 

Єрягіна І.А., 
(0958702531) 

 

 

—||— 
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пам'ять поколінь. 

159 Виховний захід 
присвячений 25 річниці 
державної незалежності 
України на тему: «З 
Україною в серці» 

Для використання в освітньому 
процесі, навчально-виховній роботі 
у вищих навчальних закладів І-ІІ 
р.а.  

Методична 
розробка 

Історія України  Івашкевич Т.М. 

 0974064393 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-63-
93,  
metodkabinet@ukr.net 

160  «Історична вікторина 
для студентів І-ІІ курсів 
присвячена Сторічному 
ювілею української 
національно-визвольної 
революції 1917-1921 
років» 

Вікторина проводиться 
факультативно з метою актуалізації 
значення національно-визвольної 
революції та закріплення знань 
студентів. Методичними 
рекомендаціями передбачено також 
виконання студентами творчої 
роботи. 

Методична 
розробка 

Історія України Ластовець Ю.М.  
066-256-26-05 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп. 
Повітрофлотський 35, 
м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-85-
94, 5-51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

6. Позааудиторна робота в умовах навчального закладу як складова формування професійних компетентностей майбутніх фахівців 

161 Курси поглибленого 
вивчення іноземної 
мови у навчальному 
закладі 

Мову важко вчити, якщо немає 
системи. 
На курсах з вивчення англійської 
мови «In-depth English study», ми 
працюємо  за 4 напрямками у 
комплексі: 
 - аудіювання; 
 - мова + швидкість + граматика; 
 - вимова;  -лексика.  
Навчання проходить через зняття 
психологічних блоків та 

Бізнес-блокнот Англійська 
мова: 
Elementary, Pre- 
Intermediate 

Костюк Є. М. 
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.co
m 
Прокоф’єва О.В 
bela205@ukr.net 
Мельник О. В. 
melnik777@ukr.net 

Торговельно-
економічний 
коледж Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету 
03115, м. Київ, 
вул. Львівська, 2/4  
(044) 424-71-49 
tekzav.nmr@gmail.co

mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:tekzav.nmr@gmail.com


47 

 

психологічних бар’єрів, лінощів, 
нестачі часу. 

• Впроваджено вебінарні 
заняття 

m 

162 Навчально-виховний 
захід конкурс «Кращий 
менеджер» серед 
студентів  

Щорічно проводиться серед 
студентів ІІ-ІV курсу спеціальності 
«Організація виробництва» 

методична 
розробка 

Організація 
виробництва 

Лугіна Н.П. 

0971446535 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.n
et 

163 Відкритий урок – 
ділова гра на тему: 
«Презентація власного 
підприємства» 

Щороку проводити в групах 
студентів з порушенням слуху 

методична 
розробка 

Економіка та 
організація 
виробництва 

Андрійченко Н.К. 

0509954479 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.n
et 

164 Відкритий урок-КВК 
«Як я уявляю ринкову 
економіку» 

Щороку проводити в групах 
студентів з порушенням слуху 

методична 
розробка 

Економіка та 
організація 
виробництва 

Андрійченко Н.К. 

0509954479 

-«- 

165 Студентське 
самоврядування: від 
теорії до практики 

Добірка містить опис досвіду з 
діяльності студентської ради 
коледжу,  додатки  матеріалів до 
проведення тренінгів, круглих 
столів, спрямованих на формування    
лідерських якостей 

Добірка 
методичних 
матеріалів 

Виховна робота 
Позааудиторна  
робота. 

Мартинчук С.П.  
0975056669 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп. 
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 03037, 
тел.\факс (044)249-

mailto:tekzav.nmr@gmail.com
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85-94, 5-51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

166 Виховна година до Дня 
Святого Валентина 

У пропонованій методичній розробці 
міститься сценарій виховної години. 

Методична 
розробка 

 Тренба О.В., 
096-376-42-46 
ПрокопенкоН.О 
0661003526 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.net 

167 Інтелектуально-творче 
змагання “Кращий 
дизайнер ” 

У пропонованій методичній розробці 
міститься сценарій інтелектуально 
творчого змагання «Кращий 
дизайнер» для студентів 
спеціальності «Дизайн».   
Конкурси супроводжуються якісним 
мультимедійним матеріалом. 

Методична 
розробка 

Історія костюму, 
Історія мистецтв, 
Композиція 
організаційної 
форми та 
комп’ютерне 
проектування 

Тренба О.В., 
096-376-42-46 
ПрокопенкоН.О 
0661003526 

-«- 

168 Конференція до 
Міжнародного дня 
глухих  

Рекомендована для закладів освіти, 
які працюють з особами з 
порушеннями слуху. 

Методична розробка Позаурочний 
навчально-
виховний захід 

Ткаченко І. П. 
095-444-06-61 
Сколотова І. І. 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.net 

7. Підручники, навчально-методичні посібники 
169 .Методичні 

рекомендації по 
виконанню курсового 
проекту  

Курсовий проект є завершальним 
етапом вивчення дисципліни. Це 
перша велика самостійна робота 
студента, метою якої закріпити та 
поліпшити знання з дисципліни;  
навчитися користуватися технічною і 
довідковою літературою, 
нормативними документами;  навчити 

Електронний 
посібник 

Організація 
перевезень та 
управління на 
автотранспорті 
дисципліна  
Організація та 
планування 
роботи 

Цоцко О.В., 

 

Автотранспортний 
коледж Д ВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет»(066) 
638-62-97 

(068) 412-20-60 м. 

mailto:kemt_teh@ukr.net
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студентів творчо і самостійно 
мислити, вирішувати технічні й 
організаційні задачі з організації 
перевезень 

підприємств 
Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів 
дисципліна 
Організація та 
планування 
підприємств 

Дніпр, вул. 
Олександра Поля 
111 

170 Розрахункові задачі з 
хімії: методика і 
практика 

Навчальне видання розкриває 
методику розв’язання задач з хімії 
різних типів і рівнів складності. 

Навчальний 
посібник 
(ISBN978-617-
7382-03-03) 

Для всіх 
спеціальностей 
ВНЗ І-ІІ р.а.  
 

Слободнюк Р.Є., 
канд. тех. наук 
 

ДНЗ «Дніпровський 
технолого-
економічний 
коледж»(056) 760-
50-72м. Дніпро вул.. 
Авіаційна 33 
 
 

171 Курс лекцій з 
дисципліни «Маркетинг» 
в схемах, рисунках, 
таблицях 

У посібнику за допомогою графічних 
засобів розкриваються економічний 
потенціал маркетингу, його сутність, 
принципи, технічні прийоми, 
можливості підвищення за його 
допомогою ефективності практичної 
діяльності та прибутковості 
підприємств. 

Посібник  Управління та 
адміністрування, 

Інформаційні 
технології, Сфера 
обслуговування. 

Ковальова О.Б.,  

 

           -«- 

172 Збірник алгоритмів з 
медичних  маніпуляцій 

Подані матеріали щодо порядку 
проведення медичних маніпуляцій та  
допоможе студентам у подальшому 
вивченні дисциплін «Основи  

Збірник Основи 
медсестринства 
Догляд за 
хворими та 

Рогозіна О.П. Генічеське  
медичне училище 
Херсонської 
обласної ради 
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медсестринства», «Догляд за 
хворими та медична маніпуляційна 
техніка» 

медична 
маніпуляційна 
техніка 
Лікувальна 
справа 
Сестринська 
справа 

Херсонська обл.,  
м. Генічеськ 
просп..Мира 41 
(066) 415-49-03  

173 Лікарський 
рецептурник 

Надана інформація про предмет і 
завдання фармакології, її основні 
напрямки, відомості про рецепт, його 
структуру, правила виписування. 
Викладено матеріал з гомеопатії, 
наведені приклади рецептів на 
лікарські препарати у різних лік. 
формах, з детальним описом форм, 
розрахунками доз для дітей, бланки 
документів 

Навчальний 
посібник 

Основи 
фармакології з 
медичною 
рецептурою 
Лікувальна 
справа 

Бєлан С.М.         -«- 

174 «Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
техніків-технологів . 

Автором обґрунтовано технології та 
механізми процесу  формування 
професійної компетенції молоді під 
час вивчення спеціальних дисциплін, 
здатних до ефективної роботи за 
фахом на рівні світових стандартів, 
до постійного росту. Впровадження 
запропонованої методичної системи 
в практику забезпечує високі 
результати навчання і створює 
сприятливі умови для формування 
особистості студента здатного 
вирішувати конкретні проблеми і 
задачі. 

Опис досвіду  
розробки планів 
занять  

 Виготовлення 
будівельних 
деталей і 
конструкцій 

Сандул  Н.П. 

0683325793 

        -«- 
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175 Особливості та етапи 
процесу моделювання 
індивідуальних зачісок 

Сучасні підходи до викладання 
фахових дисциплін, методичні та 
дидактичні матеріали для 
підвищення ефективності 
викладання 

Навчальний 
посібник  

 спеціальність 
Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика 

Зінченко О.І. 
helgaz1053@gmail.co
m 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м.Ки
їв, вул. Білоруська, 
22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

176 Основи графічного 
дизайну 

Головна мета роботи викладача – 
міцне засвоєння  студентами 
навчального матеріалу. З цією метою 
використовуються різноманітні 
форми і методи навчання 

Навчальний 
курс,адаптований 
для розміщення 
на платформах 
масових 
відкритих он-лайн 
ресурсів 

 Дизайн Шкарупа А.М. 
shkarupa.anna@i.ua 
 
 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

177 Санітарія та гігієна 
перукарської справи.. 

 

В досвіді надаються матеріали для 
організації аудиторної та самостійної 
навчальної роботи студентів в рамках 
особистісно-орієнтованого навчання 

Навчальний 
посібник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика 

Таран О.Б. 
zavuch.kknutd@ukr.n
et 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-55 
(тел./факс); 483-72-37  

178 До глибин слова 
(завдання для олімпіад, 
конкурсів, вікторин) 
для студентів та 
абітурієнтів 

Створена оптимальна система 
навчально-методичної документації 
та засобів навчання допомагає 
викладачу повно розкрити зміст 
об’єктів, явищ та процесів, які 
вивчаються, об’єктивно оцінити 
знання студентів 

Навчальний 
посібник 

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Яковенко О.Д  
o.d.yakovenko@gmail
.com 
 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

179 Фортепіанні естрадні та 
джазові ансамблі. 

Педагогічний репертуарний збірник 
розрахований на учнів старших 
класів музичних шкіл, шкіл 
мистецтв, студентів коледжів та 
училищ культури і мистецтва. Воно 
має на меті розширити педагогічний 

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

Спеціальність 
Музичне 
мистецтво, 
дисципліна 
Фортепіано 

О.В. Гребенюк – 
старший викладач  

(294-13-06, 

099-038-08-38) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» 
 (280-60-57) вул.. 
Івана Мазепи 15 

https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
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репертуар у напрямку естрадної та 
джазової музики за рахунок 
нескладних у технічному плані 
творів, які поєднують цікавий 
тематизм і зручність у викладанні. . 
Головний чинник, за яким вони 
відібрані до збірника, - це легкий 
настрій, невимушеність мелодій. 
Збірник складається із трьох частин, 
надрукованих у навчально-
методичному виданні «Музична 
школа» №7,8 (випуски 69,70). 

 
 

Педагогічний репертуар 
для вокальних ансамблів 

У посібнику здійснено добір 
музичної вокально-ансамблевої 
спадщини, що охоплює період XVIII-
XX століть, зокрема твори, написані 
та перекладені для вокального 
ансамблю, пісні українських 
композиторів 60-80-х років XX ст. . 
Збірка творів для вокальних 
студентських ансамблів сприяє 
розширенню репертуару, 
формуванню здатності співака до 
вокально-ансамблевого музикування, 
виховання у нього готовності до 
професійної діяльності. Посібник 
спрямований також на розширення 
музичного світогляду шляхом 

Посібник.  Музичне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Народні 
інструменти, 
дисципліна 
Ансамбль 

А.І. Мамченко – 
викладач-методист, 
Народна артистка 
України  
(518-17-86,  
095-403-66-04) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)вул.Івана 
Мазепи 15 
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практичного ознайомлення з 
напрямами та жанрами академічної 
та естрадної музики. 

180 Українські народні 
жартівливі пісні. 

Нотно-методичне видання містить 
обробки українських жартівливих 
пісень родинно-побутової тематики. 
Воно розраховано на роботу з 
академічного вокалу зі студентами, 
які мають обмежені вокальні дані та 
діапазони голосів з октаву, або 
менше октави (переважно студенти) 
спеціалізація «Видовищної - 
театралізовані заходи». Ці пісні 
знайомлять студентів-початківців із 
зразками української народної 
творчості та дозволяють не 
перевантажувати голосовий апарат 
співака, який треба розвивати 
поступово.  

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

 Музичне 
мистецтво 
спеціалізація 
Спів 

І.О. Матусевич -
викладач-методист, 
(245-61-06,  

063954-49-08) 

С.М. Биков  - 

концертмейстер 

 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв»(280-60-
57)вул.Івана 
Мазепи 15. 

181 Фортепіанні ансамблі. До збірки увійшли твори для 
фортепіано в чотири руки, різні за 
ступенем складності, з урахуванням 
рівня професійної підготовки 
студентів. Збірник розрахований на 
студентів спеціалізації «Народна 
хореографія». Тому до нього 
увійшли твори танцювального 
характеру: народні танці, уривки з 
балетів, опер, джазова композиція. 

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

Фортепіано для 
студентів 
спеціалізації 
Народна 
хореографія 

Н.В. Олексенко, 
М.М. Тарасенко –  
старші викладачі  
(547-62-09, 
050-698-00-31) та  
(425-07-47, 
050-576-34-51) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв»  

(280-60-57)вул.. 
Івана Мазепи 15. 

182 Класичні та сучасні 
твори для оркестру 

Збірник містить партитури 
класичних та сучасних творів для 
оркестру українських народних 

Збірник  Музичне 
мистецтво, 

С.Г. Омельченко – 
викладач-методист, 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
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українських народних 
інструментів 

інструментів, до складу якого 
входять суто українські народні 
інструменти: 
цимбали,сопілка,бандури, 
кобзи,скрипки, баяни поряд із 
групою духових (гобой,кларнет) та 
ударних інструментів. У збірці 
представлено різнопланові та 
різнохарактерні твори – від 
класичних, - до обробок популярних 
мелодій у сучасних ритмах, де соло 
виконують народні інструменти. 
Певне значення мають методична 
передмова та коментарі до творів, які 
сприятимуть росту майстерності, 
вихованню музичного смаку, 
розширенню світогляду молоді. 

спеціалізація 
Народні 
інструменти 

Відмінник освіти 
України 

(066-726-22-20) 

«Коледж культури і 
мистецтв»  

(280-60-57)вул.. 
Івана Мазепи 15. 
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183 Сучасні твори для баяна 
у супроводі оркестру 
українських народних 
інструментів. 

У збірці представлені твори для 
баяна у супроводі оркестру 
українських народних інструментів. 
Аранжування творів виконано на 
професійному рівні з урахуванням 
збалансованості звучання сольного 
інструменту та оркестрового 
супроводу. Музичний матеріал 
збірника дозволяє формувати 
необхідний обсяг знань у студентів 
та виховувати у них сприйняття 
музики як багатопланового 
мистецтва. Методична передмова 
спрямована на розширення 
світогляду, виховання музичного 
смаку виконавців-музикантів. 

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

 Музичне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Народні 
інструменти 

С.Г. Омельченко – 
викладач-методист, 
Відмінник освіти 
України  

(066-726-22-20)  

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» 

(280-60-57)вул.. 
Івана Мазепи 15. 

 

 

 

 

184 Вокальні твори у 
супроводі оркестру 
українських народних 
інструментів. 

Поява даного збірника зумовлена 
необхідністю розширити 
традиційний репертуар для оркестрів 
народних інструментів училищ та 
коледжів мистецького спрямування 
та особливістю складу оркестру, до 
якого входять суто українські 
народні інструменти: цимбали, 
сопілка, 
бандури,кобзи,скрипки,баяни, а 
також гобой, кларнет та ударна 
група. Посібник містить українські 

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

Музичне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Народні 
інструменти. 

С.Г. Омельченко – 
викладач-методист, 
Відмінник освіти 
України  

(066-726-22-20)  

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» 

(280-60-57)вул.. 
Івана Мазепи 15. 
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народні пісні та пісні вітчизняних 
композиторів, популярні композиції 
сучасних зарубіжних авторів. 

185 П’єси на теми 
українських народних 
пісень для фортепіано. 

Пропонований збірник містить 
маловідомі твори для фортепіано, 
засновані на тематиці українських 
народних пісень. Вони скомпоновані 
за наростаючою технічною 
складністю та врахуванням рівня 
студентів-початківців. Завдяки 
народному мелосу, який є 
найдоступнішим для розуміння 
виражальним засобом, студенти 
можуть повноцінно опанувати 
матеріал, втілювати художні образи, 
розвивати свій піаністичний апарат.  

Педагогічний 
репертуарний 
збірник - нотне 
видання. 

 Фортепіано для 
студентів 
спеціальностей 
Музичне 
мистецтво , 
Хореографія. 

О.В. Коркошко 

(525-38-59),  

І.М. Муратова  

(287-10-93) – 
викладачі. 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв»  

(280-60-57) вул. 
Івана Мазепи 15. 

186 Пишемо сценарій 
(поради фахівця). 

Посібник пропонує поради фахівця-
режисера щодо написання сценаріїв 
масових заходів для навчальних 
закладів і клубних установ. В ній 
розкрито особливості драматургії 
масових заходів, методика створення 
сценарію та етапи роботи режисера-
сценариста над композиційною 
побудовою сценарного твору. 
Посібник розрахований на педагогів-
організаторів,студентів начальних 
заходів культури і мистецтва, тих, 

Посібник. Сценічне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Видовищно-
театралізовані 
заходи 

А.С. Горбов – 
викладач-методист  

(413-77-31, 

095-102-08-46) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57).Бібліотека  

(280-60-27)вул.. 
Івана Мазепи 15. 
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хто самостійно опановує професію 
режисера-сценариста. Видано у 
методичному виданні «Бібліотека 
«Шкільного світу», 2010 рік. 

187 Режисура видовищно-
театралізованих заходів. 

У навчальному  посібнику 
висвітлено основні фахові навики 
режисури видовищно– 
театралізованих заходів. Матеріал 
розрахований на студентів 
спеціальності «Сценічне мистецтво» 
(спеціалізація «Видовищно-
театралізовані заходи») та режисерів 
–початківців. В даній роботі 
викладено багато теоретичних 
питань які безпосередньо стосуються 
названої спеціалізації, зокрема про 
масове театралізоване свято, традиції 
та новаторство в режисурі, 
режисерський сценарій, прийом, 
художній образ, засоби ідейно-
емоційного впливу, композицію, 
конфлікт у масових заходах, жанрові 
різновиди, особливості режисури 
театралізованого тематичного 
концерту та багато іншого. Наведено 
також цікаві та різноманітні 
приклади з арсеналу відомих 
режисерів, які працювали або 
працюють у цій галузі. Наприкінці 
навчального посібника автором 
викладена програма практичної 
роботи, його особисте бачення 

Навчальний 
посібник. 

 Сценічне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Видовищно-
театралізовані 
заходи. 

А.С. Горбов – 
викладач-методист 
(413-77-31, 

095-102-08-46) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» 
Бібліотека (280-60-
27 ) вул.Івана 
Мазепи 15. 
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поступового оволодіння студентом 
фаховими основами спеціалізації. 

187 Сольний спів (сопрано). Мета збірника – розширити – 
вокально-педагогічний репертуар 
для сольного співу (сопрано) та 
висвітлити особливості роботи над 
ним в коледжах та училищах 
культури і мистецтва. Збірник 
побудований на яскравих зразках 
сучасної, класичної, народної 
музики. В основі принципу 
систематизації  творів лежить 
ступінь зростання складності: від 
найпростіших, з невеликим 
діапазоном, солоспівів, до 
композицій, сповнених 
драматургічного змісту та елементів 
віртуозності для концертного 
виконання.  

Педагогічний 
репертуарний 
збірник – нотне 
видання. 

 Музичне 
мистецтво, 
спеціалізація 
Спів 

Я.М. Кренців – 
викладач 

(432-14-50) 

КВНЗ Київської 
обласної ради 
«Коледж культури і 
мистецтв» (280-60-
57)вул. Івана 
Мазепи 15. 

188 Збірник задач з 
математики для 
студентів 1 курсу 

 

Посібник служить доповненням до 
основної навчальної літератури, 
містить велику кількість вправ для 
виконання, як під час аудиторних 
занять так і для самостійної роботи 
вдома. 

Посібник Математика 

 

Дуднік С. І. 

067-782-68-65 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 
03037, тел.\факс 
(044)249-85-94, 5-
51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

189 Робочий зошит з хімії 
для студентів першого 
курсу усіх 

Робочий зошит складається з двох 
частин, перша частина – розділ 
неорганічної хімії (І семестр), друга 

Посібник Хімія Панькевич А.В. ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  

mailto:kemt_teh@ukr.net
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спеціальностей 

 

частина – органічна хімія (ІІ 
семестр). Зошит містить методичні 
рекомендації до виконання 
самостійної роботи та лабораторних 
робіт, вправи на закріплення, 
оптимізує роботу на уроці, полегшує 
контроль та перевірку.  

063-146-63-92 Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 
03037, тел.\факс 
(044)249-85-94, 5-
51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

190 Методичний посібник з 
навчальної дисципліни  
«Тепловози та дизель-
поїзди» для студентів ІІ, 
ІV курсу 

Доповнює основну навчальну 
літературу даними про нові, 
актуальні моделі тепловозів та 
дизель-поїздів. 

Посібник Тепловози та 
дизель-поїзди 

Лейба О.О. 

(044) 249-85-94 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 
03037, тел.\факс 
(044)249-85-94, 5-
51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

200 Завдання на комплексну 
контрольну роботу в 
тестовій формі з 
використанням 
програми MyTestX 

 

Використання інтерактивних 
технологій полегшує процес 
перевірки та виконання контрольної 
роботи. 

Контрольні 
завдання  

Автоматичні  
гальма рухомого 
складу 

 

Гребенюк О.В. 

(044) 249-85-94 

ДВНЗ «Київський 
електромеханічний 
коледж»просп.  
Повітрофлотський 
35, м.Київ-37, 
03037, тел.\факс 
(044)249-85-94, 5-
51-51 E-mail: 
kemt_teh@ukr.net 

201 Створення та 
використання  
навчальних посібників 
як засіб підвищення 
якості навчального 

Призначений для використання у 
ВНЗ І-ІІ р.а., які готують фахівців 
для залізничної галузі 

Навчальний 
посібник  

Організація руху 
поїздів 

Миленька С.В. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
/ Боброва С.І., Бугай 
І.М., 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 

mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:kemt_teh@ukr.net
mailto:kemt_teh@ukr.net
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процесу з спеціальних 
предметів Організація 
руху поїздів 

ГолопьороваГ.О Ярослава Хомова, 
16, Київ 

202  Організація вантажної і 
комерційної роботи - 

-«- Підручник 
 

Організація 
вантажної і 
комерційної 
роботи 

Дітрих В.І. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
С.В. Гревцов, В.І. 
Дітрих, М.П. 
Корнійчук та ін 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
Ярослава Хомова, 
16, Київ 

203  Залізничні станції та 
вузли/ 

-«- Навчальний 
посібник. І.В.  

Залізничні 
станції та вузли 

Сафонов В.О. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
Берестов, Г.В. 
Шаповал, М.Ю. 
Куценко, М.В. 
Баздир, М.М. Божко, 
Н.І. Дробаха, І.О. 
Забіяка, Л.П. Мусій, 
В.О. Сафонов 
 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
Ярослава Хомова, 
16, Київ 

204  Технологія галузі і 
технічні засоби 
залізничного 
транспорту. 

-«- Підручник 
 

Технічна 
експлуатація і 
безпеки руху 

Липовець Н.В., 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
Корнійчук М.П. 
Липовець Н.В., 
Шамрай Д.О. 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
Ярослава Хомова, 
16, Київ 

205 Технологія ремонту 
рухомого складу. Ч.І. 

-«- Навчальний 
посібник 
.  

Технологія 
ремонту 
рухомого 
складу. Ч.І. 

Зуб Є.П.,Терехов 
А.С.Гаврильченко 
Т.В.Шамагін В.О. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
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Ареф’єв М.Ф., 
Пасько в.Н. та ін 

Ярослава Хомова, 
16, Київ 

206 Тепловози та дизель-
поїзди 

-«- Підручник  Основи 
термодинаміки і 
двигуни 
внутрішнього 
згорання 

Безверхий В.А. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
Ярослава Хомова, 
16, Київ 

207 Організація руху 
поїздів: 

-«- Навчальний 
посібник 
/Боброва С.І., 
Бугай І.М., 
ГолопьороваГ.О  

Організація руху 
поїздів 

Ладна Н.В. 
(044) 245-53-96 
milenkasv@ukr.net 
 

ДВНЗ «Київський 
коледж 
транспортної 
інфраструктури», 
03035, пров. 
Ярослава Хомова, 
16, Київ 

208 Модель навчального 
заняття з елементами 
інтерактивних 
технологій на прикладі 
навчальної дисципліни 
«Вища математика" 

Мета даної роботи – зробити процес 
навчання вищій математиці 
змістовним, раціональним, 
приємним і цікавим для студентів. 

посібник Вища 
математика 

Мазурок О.О., 
0975546934 

olexa_2006@ukr.net 

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»  
м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 29, тел. 528-
63-93, 
metodkabinet@ukr.net 

209 Товарознавство хутра 
та шкіри для виробів 
легкої промисловості.  

Для студентів спеціальності  Легка 
промисловість  

Навчальний 
посібник. 

Товарознавство  Щуцька Г.В. 
Супрун Н. П., 
Смачило О.В., 
0503818276 

-«- 

210 Сучасні проблеми  
виробництва 
безпечного у 
споживанні та 
екологічно чистого 

Для студентів спеціальності  Легка 
промисловість 

Навчальний 
посібник. 

Технології 
виробництва 
матеріалів 

Щуцька Г.В. 
Супрун Н. П., 
0503818276 

-«- 
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текстилю.  
211 Сучасні проблеми  

виробництва 
безпечного у 
споживанні та 
екологічно чистого 
текстилю.  

Для студентів спеціальності  
Легка промисловість 

Навчальний 
посібник. 

Технології 
виробництва 
матеріалів 

Щуцька Г.В. 
Супрун Н. П., 
0503818276 

-«- 

212 Особливості навчання 
студентів з 
порушеннями слуху  

Для викладачів та студентів 
спеціальності легкої промисловості 

Словник жестової 
мови 

Технології 
виробів зі шкіри 

Михайловська Г.А. 
0973605321 

-«- 

213 Наукові основи та 
інженерні методи 
проектування 
ресурсоощадних 
технологій і обладнання 
швейної та текстильної 
промисловості 

К. КНУТД, 2015. – 366с Монографія  Обладнання 
швейної та 
текстильної 
промисловості 

Щербань Ю.Ю. 
Щербань В.Ю. 
та ін. 
0676015884 

ДВНЗ «ККЛП», 
КНУТД 

214 Шляхи підвищення 
ефективності швейної 
та текстильної галузей 
України на базі 
технологій та 
управління 

К. КНУТД, 2015. – 260с. Монографія Обладнання 
швейної та 
текстильної 
промисловості 

Щербань Ю.Ю. 
та ін. 
0676015884 

ДВНЗ «ККЛП», 
КНУТД 

215 Нестандартні навчальні 
заняття з української 
літератури на основі 
педагогічних 
технологій у ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації 

Запропоновані у методичному 
посібнику матеріали надають 
можливість викладачеві 
урізноманітнити навчальні заняття, 
активізувати пізнавальну діяльність 
студентів;  допоможуть закріпити, 
поглибити та систематизувати 
знання з навчальної дисципліни, а 
також сприятимуть розвитку творчої 
особистості студентів. 

Методичний 
посібник 

 

 Українська 
література 

Козиряцька Н.А., 
(0972756916) 

м. Черкаси вул. 
Смілянська, 84,  

Черкаський 
комерційний 
технікум,  

(0472) 63-88-23 
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216 Проведення 
нестандартних занять з 
економіки підприємства 
на основі педагогічних 
технологій 

Матеріал допомагає урізноманітнити 
навчальні заняття, активізувати 
пізнавальну діяльність студентів 
шляхом проведення занять у формі 
ділових ігор, змагання, вирішення 
проблемних ситуацій малими 
групами з використанням 
мультимедійного супроводу, 
комп’ютерного тестування студентів, 
виконання завдань студентами 
різних рівнів складності, 
заслуховування досліджень 
студентів.  

Методичний 
посібник 

Спеціальність  
Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Мойсеєва Л. Й.,  

(0472) 63-88-23 

 

 

 

—||— 

217 Дидактичні матеріали з 
органічної та 
неорганічної хімії. 
Навчальний посібник. 

Пропонований посібник допоможе 
студентам систематизувати, 
конкретизувати і поглибити набуті 
знання і вміння з хімії, а також 
долучитись до активної самостійної 
роботи. 

посібник Хімія Соловйова Н.В., 
викладач 
вищої категорії 
(0679687695) 

м. Черкаси, вул. 
Надпільна, 226 
Черкаський 
політехнічний 
технікум, (0472)36-
07-28 

218 Соціально-педагогічна 
діяльність в умовах 
трансформації 
суспільства: теоретичні 
та прикладні проблеми 

Рекомендовано для використання під 
час викладання фахових навчальних 
дисциплін з соціальної роботи. 

Монографія  

 

Соціальна 
робота 

Відьменко М. О., 
(0971513672) 

 

—||— 

219 Хімія. Електронний 
підручник для 
самостійної роботи 
студентів. 

Даний електронний підручник  
допоможе активізувати навчально-
пізнавальну та самостійну діяльність 
при вивченні курсу «Неорганічна 
хімія» та «Органічна хімія». 
 

Електронний 
підручник  

Хімія  
 

Демченко Н.І., 
викладач першої 
категорії 
(0988924664) 

м Золотоноша, 
вул. Садовий проїзд, 
1,   Золотоніський 
коледж ветеринарної 
медицини 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету 
Черкаська область,  
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 (04737)5-24-57 

220 Вища математика. 
Електронний 
підручник. 

Підручник дозволяє урізноманітнити 
процес викладання вищої 
математики, а також стимулювати 
пізнавальну активність студентів, 
реалізувати принцип індивідуалізації 
навчального процесу, підвищити 
ефективність і результативність 
навчання. 

Електронний 
підручник 

Вища 
математика 

 

Шендрик Л.М., 

 (0975283055) 

—||— 

221 Анатомія 
сільськогосподарських 
тварин. 
Електронний посібник. 

Електронний посібник з анатомії 
сільськогосподарських тварин 
дозволяє урізноманітнити процес 
викладання, а також стимулювати 
пізнавальну активність студентів, 
реалізувати принцип індивідуалізації 
навчального процесу, підвищити 
ефективність і результативність 
навчання. 

Електронний 
посібник 

Анатомія 
сільськогоспода
рських тварин  

Громова Л.В., 

 (0976220831) 

Мотронюк Н. І.,  

—||— 

222 Фізика.  Електронний 
посібник для 
лабораторних робіт. 

 

Електронний посібник  сприяє 
істотному підвищенню якості 
навчальної інформації – вона стає 
яскравішою і привабливішою, що є 
додатковим стимулом для студента в 
навчальній роботі.   Робота містить 
методичні рекомендації до 
проведення лабораторно – 
практичних занять з дисципліни 
«Фізика». 

Електронний 
посібник 

Фізика 

 

Сусла Ю.В. 

 (0677904647) 

—||— 

 8. Статті 
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223 Організація 
інноваційної діяльності 
в процесі підготовки 
майбутніх фахівців у 
сфері туризму 

У статті розглядається проблема 
організації якісної  підготовки 
фахівців у сфері туризму та шляхи її 
покращення. Наведено приклади 
використання інтерактивних методів 
навчання у процесі підготовки 
фахівців туристичної галузі. 

стаття Спеціальність  
Туризм 

Тищенко О. Л.  
(0972641656) 

м. Черкаси вул. 
Смілянська, 84,  

Черкаський 
комерційний 
технікум 

224 Взаємозв’язок 
споживчого ринку та 
якості людського 
капіталу в економічній 
системі  

«Економіка розвитку», № 2. – 2013р. 
(Index Copernicus,The Asian 
Education index, World Cat). 

наукова стаття Економіка  Шевчук О. В. 
0984406090 

Бібліотека України 
ім. Академіка 
Вернадського               

 

225 Роль та місце 
споживання в 
фінансово-економічній 
системі  

Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики»; Том 1; 
№ 18 (2015). (Index Copernicus, The 
Asian Education index, World Cat). 

наукова стаття Економіка  Шевчук О. В. 
0984406090 

Університет 
банківської справи 
НБ України на базі 
ХУБС  

226 Конструювання 
шкіргалантерейних 
виробів із 
використанням САПР 

Вісник КНУТД/ Зб. наук. праць. – К.: 
КНУТД, 2012 № 2.  

Стаття  Конструювання 
шкіргалантерейн
их виробів 

Вуштей О.А., 
Чупринка Н.В. 

0973100112 

Коледж КНУТД 

227 Щодо питання 
конкурентоспроможнос
ті шкіргалантерейних 
виробів 

Легка промисловість. – Київ,  2012 ,  

№ 2.  

Стаття  Конструювання 
шкіргалантерейн
их виробів 

Вуштей О.А. 

0973100112 

КНУТД 

228 Дослідження фізико-
механічних 
властивостей матеріалів 
для ортопедичного 
взуття 

XV Всеукраїнська наукова 
конференція молодих учених та 
студентів "Наукові розробки молоді 
на сучасному етапі". Секція: "Нові 
наукомісткі технології виробництва 
матеріалів, виробів широкого вжитку 

Стаття Технології 
виробництва 
матеріалів 

Т.В.Пономаренко, 
Г.В.Щуцька 

0966199592 

-«- 
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та спеціального призначення" 

228 Використання нового 
композиційного 
матеріалу для 
виготовлення 
ортопедичного взуття 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Інноваційні технології 
одержання виробів різного 
функціонального призначення, їх 
стандартизація та сертифікація», 7-9 
вересня 2016 року, м. Херсон 

Стаття Технології 
виробництва 
матеріалів 

Г.В.Щуцька, 
Т.В.Пономаренко 
0966199592 

-«- 

229 Вплив раціонального 
підбору матеріалів на 
конкурентоспроможність 
ортопедичного взуття 

II Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний стан легкої і 
текстильної промисловості: 
інновації, ефективність, 
екологічність» 27-28 жовтня 2016 
року м. Херсон  

Стаття Технології 
виробництва 
матеріалів 

Г.В.Щуцька, 
Т.В.Пономаренко 
0966199592 

-«- 

230 Механічні властивості 
натуральних шкір для 
виготовлення деталей у 
взутті 

ІІ Міжнародний науково-практичний 
семінар «Інноваційні матеріали та 
технології шкіряно-хутрового 
виробництва» 19 листопада 2016 
року — К. : КНУТД.  

Стаття  Технології 
виробництва 
матеріалів 

Г.В.Щуцька, 
Т.В.Пономаренко 
0966199592 

-«- 

231 Розробка і 
використання 
дискретної моделі 
багатошарових 
текстильних матеріалів 

"Східно-Європейський журнал 
передових технологій" (включений в 
актуальний Scopus Title List) 
№6/2016 

Стаття Технології 
виробництва 
матеріалів 

Щуцька Г.В. 
0503818276 

-«- 

230  «Ми працю любимо, 
що в творчість 
перейшла!».  
 

Впровадження інноваційних методів, 
форм навчання, використання різних 
видів творчих завдань сприяють 
глибокому засвоєнню студентами 
програмного матеріалу, роблять 
вагомий внесок у розвиток та 
саморозвиток інтелекту особистості в 
цілому, розвивають творчі навички, 
збагачують  фаховими та науковими 

Стаття, Вісник 
«Наука і 
практика», 2016 
рік. 

Перспектива та 
тіні, 
спеціальність 
Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика 

Таран О.Б. 
zavuch.kknutd@ukr.n
et 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
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знаннями, навчають застосовувати їх 
на практиці 

231 «Люблю людей, які 
навчають!». 

Викладач акцентує на необхідності 
спрямовувати свою педагогічну 
діяльність на постійний 
саморозвиток та професійне 
вдосконалення, творчий підхід до 
освітнього процесу, дотримання 
критеріїв моральності, виховання 
активної мислячої особистості, 
свідомого громадянина України 

Стаття, Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», 2016 рік. 

 Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика 

Таран О.Б. 

zavuch.kknutd@ukr.n
et 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. Київ, 
вул. Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-55 
(тел./факс); 483-72-37  

232 Трансформація 
моральних цінностей на 
сучасному етапі (за 
матеріалами 
опитування студентів 
Коледжу) 

Автор пропонує проводити та 
аналізувати результати опитування 
студентів для корегування виховної 
роботи 

Стаття, 
оприлюднення 
результатів 
опитування 

Етика ділового 
спілкування 

Говоруха Н.В. 
na_ta_li_v@ukr.net 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

233 Роль мови у формуванні 
етнічної ідентичності 
(за О. Потебнею) 

Автор здійснює аналіз наукових 
доробків О.Потебні та комплексне 
теоретико-методологічне осмислення 
мови як головної ознаки і символу 
нації, базового критерію ідеї етнічної 
ідентичності українців 

Стаття. Науковий 
часопис НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова. 
Серія №8. зб. 
наукових праць  

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Яковенко О.Д  
o.d.yakovenko@gmail
.com 
 

Коледж КНУТД 
Адреса: 04050,м. 
Київ, вул. 
Білоруська, 22 
Тел.: (044) 483-72-
55 (тел./факс); 483-
72-37  

234 Комунікативна 
компетентність як 
педагогічна категорія, 
інтегральна якість 
особистості – основа 
успішної самореалізації 
майбутнього вчителя-
філолога 

У статті розкрито зміст та історію 
розвитку поняття «комунікативна 
компетентність», схарактеризовано 
означену компетентність як інтегральну 
якість особистості, визначено її місце в 
системі підготовки майбутнього 
вчителя-філолога для подальшої 
самореалізації особистості. Здійснено 
аналіз наукових джерел із зазначеної 

Стаття Українська мова 
та література 

Бабенко В.В. Переяслав- 
Хмельницький 
ДПУ ім.. Г. 
Сковороди.вул. 
Сухомлинського, 
30 Переяслав- 
Хмельницький 
Київська обл.  

https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
mailto:%0Bo.d.yakovenko@gmail.com
mailto:%0Bo.d.yakovenko@gmail.com
mailto:%0Bo.d.yakovenko@gmail.com
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проблеми. Формування комунікативної 
компетентності повинно ґрунтуватися 
на текстоцентричній основі і в процесі 
вивчення циклу усіх дисциплін 
професійно - практичних підготовки (« 
Практикум з української мови», 
«Сучасна українська літературна мова», 
«Риторика», «Сучасна лінгвістика», 
«Теорія тексту», «Лінгвістичний аналіз 
художнього тексту». 

04567 563 94,04567 
5 63 89.  

 
 
 


	ЛИСТ _2017 лист про педагогічний досвід
	Каталог педаго.досвіду

