МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНИЙ
ВІСНИК КОЛЕДЖУ

ВИХОВНА РОБОТА:

08.05.2018 р.
Радіогазета присвячена Дню пам’яті і примирення
(Кравчук Ю.Є.)
08.05.2018 р.
Загальноколеджівська лінійка присвячена Дню пам’яті і
примирення
(Духнич І.В., Філон Л.О., Борисов О.В.)
14.05.2018 р.
Радіогазета до Дня Матері
(Міщук В.П.)
14.05.2018 р.
Майстер-клас з аранжування весняного букета
(Смислова Н.В., Павлючук Т.В.)
16.05.2018 р.
Відкрита виховна година «Мамо, ніжна і кохана…»
(Кравчук Ю.Є., Мельник О.Ю.)
18.05.2018 р.
Радіогазета «Стан екології України»
(Шварц М.М.)
22.05.2018 р.
Виставка квіткових композицій «Весняний букет»
( Шварц М.М., Мельник О.Ю., Смислова Н.В.)
24.05.2018 р.
Майстер-клас з топіарної стрижки
(Борисов О.В., Бідюк І.В.)
25.05.2018 р.
Радіогазета «Квіти в нашому житті»
(Смислова Н.В.)
28.05.2018р.
Радіогазета «Цікаві явища погоди»
(Кривичун Г.В.)
29.05.2018р.
Екологічна акція: «Студенти МАКу за чисте довкілля»
(Мельник О.Ю.)
30.05.2018р.
Конкурс «Міс МАКу»
(Духнич І.В.)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Відкриті заняття

v 04.05.18р.
Відкрите
заняття
з
«Механізація і автоматизація с.г.
«Ґрунтообробні машини».

навчальної
дисципліни
виробництва» на тему:
(Корнійчук М.А.)

v 08.05.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни
«Взаємозамінність» на тему: «Підшипники кочення».
(Корнелюк А.І.)
v 10.05.18р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи
геодезії» на тему: «Профіль траси».
(Кравчук Ю.Є.)
v 14.05.18р. Консультація по виконанню дипломного проекту за
тематикою «Організація і планування робіт».
(Панчук Ю.О.)
v 16.05.18р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи
керування автомобілем і безпека руху» на тему: «Дорожньотранспортні пригоди та заходи запобігання їм».
(Дзюба М.М.)
v 23.05.18р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Будова і
експлуатація автомобіля» на тему: «Система мащення і
охолодження двигунів».
(Давидов С.Г.)

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА
v 23-24.05.2018р. Всеукраїнські, зональні спортивні ігри серед
студентів ВНЗ І-ІІ р.а. з міні-футболу
( м.Брацлав. Федорчук Ю.М.)
v 25-26.05.2018р. Обласний турнір з вільної боротьби (с. Смига)
(Довгалець В.В.).

Олімпіади та конкурси

v 15.05.18р. Олімпіада на краще знання навчальної дисципліни
«Агрохімія»
(Хом’як Л.О.)
v 18.05.18р. Регіональний конкурс фахової майстерності за
професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва».
(Герасимчук А.П., Давидов С.Г., Дубинецький І.О.,
Мельник О.М., Корнійчук М.А., Луць В.С., Шевчук А.В.)
v 22.05.18р. Конкурс «Кращий за професією» серед студентів
спеціальностей:
«Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва», «Організація і технологія ведення фермерського
господарства
(Хом’як Л.О., Філон Л.О., Глущук М.П.)
v 23.05.18р. Конкурс «Кращий за професією» серед студентів
спеціальностей: «Промислове квітництво», «Зелене будівництво
і садово-паркове господарство»
(Борисов О.В., Бідюк І.В., Кравчук Ю.Є., Смислова Н.В.
)
v 24.05.18р. Олімпіада з навчальної дисципліни: «Технологія
виробництва продукції рослинництва».
(Міщук В.П., Кривичун Г.В.)
v 28.05.18р. Олімпіада з навчальної дисципліни «Насінництво і
селекція»
(Глущук М.П.)

План проведення місячника
циклової комісії агрономічних дисциплін
Дата
Назва заходу
проведення
Підготовка студентів четвертого курсу до незалежного
Протягом
заміру знань.
місяця
Виставка тюльпанів
02.05.2018
08.05. 2018

Радіогазета присвячена Дню пам’яті і примирення.

Виконавці
Члени комісії
Смислова Н.В.
Ю.Є.Кравчук

08.05. 2018

Загальноколеджівська лінійка присвячена Дню пам’яті і
примирення.

І.В.Духнич
Л.О.Філон
О.В.Борисов

10.05.2018

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи
геодезії» на тему «Профіль траси»

Ю.Є.Кравчук
Н.В. Смислова
Т.В.Павлючук

14.05.2018

Майстер-клас з мистецтва аранжування весняного букету

14.05.2018

Радіогазета до Дня Матері.

В.П.Міщук

15.05.2018

Олімпіада на краще знання дисципліни: «Агрохімія».

Л.О.Хом’як

16.05.2018

Відкрита виховна година «Мамо, ніжна і кохана…»

Ю.Є.Кравчук
О.Ю. Мельник

17.05.2018

Конкурс на кращу вишиванку

Члени комісії

18.05. 2018

Радіогазета: «Стан екології України»

М.М. Шварц

22.05.2018

22.05.2018

Конкурс фахової майстерності «Кращий за професією»
серед студентів спеціалізацій: «Виробництво і переробка
продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення
фермерського господарства»
Виставка квіткових композицій: «Весняний букет»

23.05.2018

Конкурс фахової майстерності «Кращий за професією»
серед студентів спеціалізацій: «Промислове квітництво»,
«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

24.05.2018

Олімпіада на краще знання дисципліни: «Технологія
виробництва продукції рослинництва»

24.05.2018

Майстер клас з топіарної стрижки

25.05.2018

Радіогазета «Квіти в нашому житті»

25.05.2018
28.05.2018

Участь у конкурсі «Куратор року»
Олімпіада на краще знання дисципліни: «Насінництво і
селекція»

Л.О Хом’як
Л.О.Філон
М.П.Глущук
М.М.Шварц
О.Ю.Мельник
Н.В. Смислова
О.В.Борисов
І.В.Бідюк
Ю.Є.Кравчук
Н.В. Смислова
В.П.Міщук
Г.В. Кривичун
І.В.Бідюк
О.В.Борисов
Н.В. Смислова
Л.О Хом’як
М.П. Глущук

28.05.2018

Радіогазета «Цікаві явища погоди»

Г.В.Кривичун

29.05.2018

Екологічна акція: «Студенти МАКу за чисте довкілля!»

О.Ю.Мельник

30.05.2018

Міс МАКу

І.В. Духнич

Засідання циклових комісій:
( Відповідальні голови циклових комісій)

ЦК гуманітарних дисциплін
v 04.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Розгляд та затвердження документації для підсумкового
контролю знань.
§ Аналіз стану методичних матеріалів на конкурс «Педагогічні
інновації» викладачами комісії.
§ Обговорення проведених відкритих занять і написаних
методичних розробок викладачами циклової комісії.
ЦК соціально-економічних дисциплін
v 07.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Розгляд, обговорення та затвердження
екзаменаційної
документації.
§ Аналіз стану методичних матеріалів на конкурс «Педагогічні
інновації» викладачами комісії.
§ Обговорення проведених відкритих занять і написаних
методичних розробок викладачами циклової комісії.
§ Різне.
ЦК природничо-математичних дисциплін
v 21.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Розгляд методичних розробок викладачами.
§ Розгляд завдань для директорських контрольних робіт та
екзаменаційно-залікової сесії.
§ Розгляд та затвердження плану роботи місячника комісії.
§ Використання «хмарних технологій» при вивченні предмету
«Математика».
§ Обговорення участі в обласному методоб’єднанні викладачів
хімії та біології.
ЦК електротехнічних дисциплін
v 17.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Затвердження екзаменаційно-залікової документації.
§ Обговорення
нарахування додаткових балів до рейтингу
групи.
§ Обговорення питань, пов’язаних з виконанням та захистом
дипломних проектів.
§ Ознайомлення членів комісії з попереднім педнавантаженням.

ЦК технологічних дисциплін
v 03.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Аналіз стану викладання дисципліни «Годівля с.г. тварин».
§ Обговорення методичних розробок викладачами комісії.
§ Обговорення
підготовлених
методичних
розробок
викладачами комісії на конкурс «Педагогічні інновації» .
§ Різне.
ЦК агрономічних дисциплін
v 31.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Про підсумки проведення незалежного заміру знань..
§ Підведення підсумків захисту звітів по переддипломній
практиці студентами відділення: «Агрономія».
§ Розгляд і обговорення педагогічного навантаження на 20182019 н.р.
§ Різне.
ЦК технічних дисциплін
v 03.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Підведення підсумків проведення заходів під час місячника
комісії.
§ Обговорення організації проведення зрізу знань та проведення
дипломного проектування для студентів випускних груп.
§ Обговорення
та розгляд і затвердження екзаменаційної
документації.
§ Обговорення організації проведення регіонального конкурсу
професійної майстерності.
§ Різне.
ЦК фізвиховання та Захисту Вітчизни
v 30.05.18р. Засідання циклової комісії:
§ Аналіз взаємовідвідування занять викладачами комісії;
§ Підсумки участі збірних команд МАКу в спартакіаді області
та районних змаганнях.
§ Стан роботи в колективі фізичної культури.
§ Поточні питання.

