
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ВИХОВНА РОБОТА: 
08.05.2019 р.  

День пам’яті та примирення 
(Духнич І.В.) 

 
 

16.05.2019р. 
Регіональний конкурс «Студент року» 

(Духнич І.В.) 
 

16-17.05.2019 р. 
День української вишиванки 

(Духнич І.В., студрада) 
 
 

27.05.2019 р. 
Виховна година: «Родина, як зірка єдина» 

(Духнич І.В., Смислова Н.В.) 
 
 

  



НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
Відкриті заняття 

 

❖ 14.05.2019р. . Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Інженерна механіка» на тему: «механізми 
передач обертального руху. Редуктори.».  

(Біляк О.В.) 
 

❖ 15.05.2019р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Математика» на тему: «Інтеграл».  
(Голоюх Н.М.) 

 
❖ 21.05.2019р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Монтаж електрообладнання та засобів 

автоматизації» на тему: «Монтаж кабельних ліній електропередач».  
(Тарасюк В.А.) 

 
❖ 23.05.2019р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Ремонт машин та обладнання» на  тему: 

«Ознайомлення з ремонтно-обслуговуючою базою ремонтного підприємства».  
(Корнелюк Л.П.) 

 
❖ 24.05.2019р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» на тему: 

«Система охолодження двигуна».  
(Герасимчук А.П.) 

 
СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 
❖ 13.05.2019р. – спартакіада Мирогощанського аграрного коледжу серед збірних команд відділень з 

баскетболу.  
(Білоус В.М., Коротун В.Ф.) 

❖ 16.05.2019р. – спартакіада області серед ЗВО з міні-футболу та легкоатлетичного кросу. 
(Федорчук Ю.М., Романів Ю.В.; м. Рівне)  

❖ 21-22.05.2019р. – спартакіада Мирогощанського аграрного коледжу серед збірних команд відділень 
з міні-футболу.  

(Федорчук Ю.М., Білоус В.М.) 
 



Олімпіади та конкурси 
 

❖ 21.05.2019р. Олімпіада з навчальної дисципліни «Насінництво і селекція» в групах А-41 та ОТ-41. 
 (Глущук М.П.) 

 
❖ 22.05.2019р. Міжнародна студентська науково-практична конференція «Андрей Шептицький – це 

Україна: будівничий, князь, лідер». 
(Зембаль М.С., Самчук Л.Ю.) 

 

Засідання циклових комісій: 
( Відповідальні голови циклових комісій) 

 
ЦК гуманітарних дисциплін 
❖ 08.05.2019р. 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 
❖ 02.05.2019р. 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 
❖ 21.05.2019р. Засідання циклової комісії: 

 
▪ Методика розв'язування стереометричних задач (викладачі математики).  
▪ Розгляд та затвердження плану роботи місячника комісії. 
▪ Розгляд завдань для директорських контрольних робіт, екзаменаційної та залікової 

документації. 
▪ Розгляд тематики експонатів на виставку «Педагогічний оскар - 2019». 
▪ Участь в обласному методоб’єднанні викладачів хімії та біології. 
▪ Різне.  

 
ЦК електротехнічних дисциплін  
❖ 17.05.2019р. 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 
 
❖ 06.05.2019р. Засідання циклової комісії: 

 
▪ Аналіз стану викладання дисципліни «Гігієна тварин з основами ветеринарії». 
▪ Обговорення методичних розробок викладачами комісії. 
▪ Обговорення підготовлених методичних розробок викладачами комісії на конкурс «Педагогічні 

інновації» . 
▪ Різне. 

 
ЦК агрономічних дисциплін 
 
❖ 31.05.2019р. Засідання циклової комісії: 
 
▪ Про стан успішності та відвідування занять студентами агрономічного відділення по навчальних 

дисциплінах спеціального циклу. 
▪ Проведення підсумків захисту звітів по переддипломній практиці студентами спеціальності 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства», «Зелене будівництво та садово-паркове господарство», 
«Промислове квітництво». 

▪ Про стан роботи дослідного поля. 
▪ Розгляд і обговорення педагогічного навантаження на 2019- 2020 навчальний рік. 
▪ Різне. 
 
ЦК технічних дисциплін 
 
❖ 06.05.2019р. 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 
 
❖ 29.05.2019р. Засідання циклової комісії: 
 
▪ Аналіз взаємовідвідування занять викладачами комісії; 
▪ Підсумки  участі  збірних команд Мирогощанського аграрного коледжу в спартакіаді області 

та районних змаганнях. 
▪ Стан роботи в колективі фізичної культури. 
▪ Поточні питання. 

 
 


