МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНИЙ
ВІСНИК КОЛЕДЖУ

ВИХОВНА РОБОТА
9.11.2018р.
Виховна година
До дня української писемності та мови
(Декер В.В.)
14.11.2018р.
Відкрита виховна година до Дня толерантності
(Тимощук Л.М., Гоженко О.М.,
Зембаль М.С., Самчук Л.Ю.)
15.11.2018р.
Заключний гала-концерт конкурсу
«Студентська осінь-2018»
(Духнич І.В.)
16.11.2018р.
День працівників с/г
(Духнич І.В.)
21.11.2018р.
Загальноколеджівська лінійка до
Дня Гідності і Свободи.
(Студ.рада)
22.11.2018р.
Виховний захід «День студента»
(Терновик І.В., Момотюк В.В.)
22.11.2018р.
Відкрита виховна година
«Міжнародний день волонтерів»
(Пахальчук В.М.)
24.11.2018р.
Відкрита виховна година
«День вшанування учасників ЧАЕС»
(Козіцька Є.М.)
24.11.2018р.
Відкрита виховна година
«Збережемо землю для майбутніх поколінь»
(Мельник О.Ю.)

28.11.2018р.
Відкрита виховна година
«День пам’яті жертв голодомору»
(Дубинецька О.В.,Кушнірук Т.С.)
29.11.2018р.
Відкрита виховна година до Дня Гідності і Свободи.
(Бутрій Л.М.)
29.11.2018р.
Відкрита виховна година до Дня боротьби зі СНІДом.
(Тимощук Л.М., Зембаль М.С.)
4-7.12.2018р.
Заходи до Тижня Права
(Самчук Л.Ю.)
05.12.2018р.
Відкрита виховна година до
Міжнародного Дня прав людини.
(Гоженко О.М., Самчук Л.Ю.)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 06.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Електропостачання с/г» на тему
«Визначення схем, конструкцій та комплектації
обладнання споживчих ТП 10/0,4 кВ».
(Давидов В.С.)
 08.11.18р. Олімпіада
студентів ІІ курсу

з

української

мови

серед

(Андрощук О.В.)
 14.11.18р.
Обласне
викладачів ОП та ОБЖД.

методичне

об’єднання

(Стребчук А.М.)
 14.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Зарубіжна література» на тему «Поль
Верлен. Зображення пейзажів природи і душі».
(Кисіль Г.В.)

 15.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему
«Машини для внесення добрив».
(Корнійчук М.А.)
 20.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Електропривод с/г машин» на тему
«Електропривод водо насосних установок».
(Собчук А.А.)
 21.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» на
тему «Теплопостачання споруд захищеного ґрунту».
(Шевчук А. В.)
 27.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Іноземна мова» на тему «аграрний
сектор України».
(Євтушенко Л.Р.)
 27.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Основи менеджменту» на тему «Влада
та особистий вплив. Стилі керівництва».
(Тишковець Т.О.)
 28.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Вища математика» на тему «Основні
поняття та означення диференціальних рівнянь ».
(Кругліцька Н.О.)
 28.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» на тему «Типи документів. Основні
реквізити документів».
(Андрощук О.В.)
 28.11.18р.
Відкрите
заняття
з
навчальної
дисципліни «Основи правознавства» на тему
«Основи кримінального права».
(Самчук Л.Ю.)

План проведення місячника циклової
комісії технологічних дисциплін
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва заходів
Конкурс «Студентська осінь2018»
Збори відділення «Технологія» по
підсумках атестації і відвідування
занять студентами
Прес-конференція із
працівниками АПК
Заключний гала-концерт
конкурсу «Студентська осінь2018»
Конкурс запитань і відповідей на
краще знання програмового
матеріалу із профільних дисциплін
серед студентів ІІІ курсу.
Випуск радіогазети присвяченої
Дню працівника сільського
господарства
Конкурс запитань і відповідей на
краще знання програмового
матеріалу із профільних дисциплін
серед студентів ІІ курсу.
Відкрита виховна година: «День
пам’яті жертв голодомору»

Випуск стінгазети до Дня
студента
Відкрита виховна година «День
10. вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС
Конкурс запитань і відповідей на
краще
знання
програмового
11.
матеріалу із профільних дисциплін
серед студентів ІV курсу
Відкрита виховна година :
12.
«Міжнародний день волонтерів»
9.

13.

Засідання комісії по результатах
проведення місячника

Місце
і термін
виконання
01.11.2018р.
Актовий зал

Відповідальний за
проведення
Зав.відділенням
Куратори

08.11.2018р.
Актовий зал

Зав.відділенням
Куратори

10.11.2018р.
аудиторія
№205

Сімак В.В.
Середа А.Ю.

13.11.2018р.
Актовий зал

Куратори

15.11.2018р.
аудиторія
№205
21.11.2018р.
кабінет ТЗН
21.11.2018р.
Аудиторія
№205

Пахальчук В.М.
Сиротинська О.В
Сімак В.В
Кушнірук Т.С
Гожа Г.І.
Сімак В.В.
Мазурок П.С.
Козіцька Є.М.
Ємець Л.Є.
Гожа Г.І.

22.11.2018
Актовий зал

Дубинецька О.В
Кушнірук Т.С

23.11.2018р.

Куратори

24.11.2018р.
Актовий зал

Козіцька Є.М.

27.11.2018р.
аудиторія
№205

Мазурок П.С.
Дубинецька О.В.
Кушнірук Т.С.

22.11.2018
Актовий зал
29.11.2018р.
Аудиторія
№205

Пахальчук В.М
Викладачі комісії

План проведення місячника циклової
комісії соціально-економічних дисциплін
№
п/п

Назва заходів

Дата
проведення

Відповідальні за
проведення

1.

Відкрита виховна година до Дня толерантності.

14.11.2018р.

Гоженко О.М.
Зембаль М.С.
Тимощук Л.М.
Самчук Л.Ю.

2.

Олімпіада з навчальної дисципліни «Економіка і
організація аграрного виробництва»

22.11.2018р.

Гоженко О.М.
Тимощук Л.М.

3.

Відкрите заняття з навчальної дисципліни
«Основи менеджменту» на тему «Влада та
особистий вплив. Стилі керівництва».

27.11.2018р.

Тишковець Т.О.

4.

Відкрита виховна година до Дня Гідності і
Свободи.

28.11.2018р.

Бутрій Л.М.

5.

Відкрите заняття з навчальної дисципліни
«Основи правознавства» на тему «Основи
кримінального права».

29.11.2018р.

Самчук Л.Ю.

6.

Відкрита виховна година до Дня боротьби зі
СНІДом.

29.11.2018р.

Зембаль М.С.
Тимощук Л.М.

7.

Відкрита виховна година до Міжнародного Дня
прав людини.

05.12.2018р.

Гоженко О.М.
Самчук Л.Ю.

8.

Заходи до Тижня Права.

4.12.2018р.7.12.2018р.

Самчук Л.Ю.

9.

Засідання циклової комісії.

30.11.2018р.

Голова ЦК

СПОРТИВНО-МАСОВА
РОБОТА
 01.11.18р. Спартакіада МАКу серед збірних команд
відділень з гирьового спорту
(Корнійчук В.І.)
 07.11.18р. Спартакіада МАКу серед збірних команд
відділень з волейболу
 22.11.18р. Обласна спартакіада з гирьового спорту,
волейболу, настільного тенісу
(Корнійчук В.І., Кисіль В.В., Дзядик В.Л.)

Засідання циклових комісій:
(Відповідальні голови циклових комісій)

ЦК гуманітарних дисциплін
 07.11.18р. Засідання циклової комісії:
 Обговорення стану гурткової роботи.
 Розгляд
та
затвердження
документації
для
підсумкового контролю знань.
 Обговорення
відкритих
занять,
методичних
розробок викладачів.
ЦК соціально-економічних дисциплін
 30.11.18р. Засідання циклової комісії:





Стан якісної успішності студентів з дисциплін
соціально-економічного циклу.
Інформація викладачів-наставників про результати
їх роботи з молодими викладачами.
Обговорення відкритих виховних заходів.
Обговорення стану гурткової роботи при кабінетах.

ЦК природничо-математичних дисциплін
 13.11.18 р. Засідання циклової комісії:
 Про
інвентаризацію
навчальних
кабінетів,
лабораторій.
 Розгляд завдань для екзаменаційної та залікової
документації.
 Обговорення участі викладачів математики у
обласному методичному об’єднанні.
 Розгляд методичних розробок, відкритих занять
викладачів комісії.
 Мультимедійні засоби навчання як вирішальний
фактор ефективності вивчення предмету «Біологія».

ЦК електротехнічних дисциплін
 06.11.18 р. Засідання циклової комісії:
 Звіт
завідуючого
лабораторією
про
роботу
лабораторії «Електричні машини».
 Обговорення
місячника
комісії,
підведення
підсумків.
 Обговорення проведення відкритих занять.
 Про дипломне проектування на заочному відділенні.
ЦК технологічних дисциплін
 16.11.18 р. Засідання циклової комісії:
 Звіт зав. лабораторією «Мікробіологія» .
 Аналіз стану викладання навчальної дисципліни
«Відтворення с/г тварин».
 Затвердження тематики курсових робіт.
 Обговорення методичних розробок.
 Обговорення відкритих виховних заходів.
 Різне.
ЦК агрономічних дисциплін
 22.11.18р. Засідання циклової комісії:
 Обговорення результатів атестації академічних груп
за жовтень місяць.
 Розгляд і обговорення плану проведення практичної
конференції по дослідницькій роботі за 2018 рік.
 Підведення
підсумків
діяльності
колекційнодослідного поля.
 Звіт про роботу лабораторій “Плодоовочівництво”,
“Землеробство з ґрунтознавством”.
 Рецензування методичних розробок.

ЦК технічних дисциплін
 15.11.18р. Засідання циклової комісії:
 Обговорення та затвердження завдань на дипломне
проектування для спеціальності 5.06010113 «Монтаж,
обслуговування і систем газопостачання».
 Обговорення та затвердження тем курсових проектів
із дисциплін «Технічна механіка», «Експлуатація
машин і обладнання», «Технологія і організація
будівельно-монтажних робіт».
ЦК фізвиховання та Захисту Вітчизни
 29. 11.18р. Засідання циклової комісії:
 Звіт про проведення обласної спартакіади з гирьового
спорту, волейболу, настільного тенісу (Корнійчук В.І.,
Кисіль В.В., Дзядик В.Л.).
 Звіт про проведення третього та четвертого видів
спартакіади – гирьового спорту, волейболу.
 Обговорення проведених відкритих занять.
 Стан загальнофізичної підготовки студентів нового
набору.
 Стан роботи в колективі фізичної культури.
 Аналіз стану викладання навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності» і успішності студентів у
процесі навчання.
 Заслухати студентів, які отримали незадовільні
оцінки з навчальних дисциплін «Фізична культура»,
«Фізичне виховання», «Захист Вітчизни», «БЖД».

