
План методичної роботи 
кафедри загальнотехнічних дисциплін  

на 2021-2022 н.р. 
 

№ 
з/п Вид роботи 

Підсумковий 
результат 

Виконавець 
Строк 

виконання 
1. Перероблення діючих 

робочих 
програм з дисциплін, які 

закріплені 
за викладачами кафедри 

робоча програма 
дисципліни 

викладачі 
кафедри 

25 серпня 
2021 р. 

2. Формування комплексів  
навчально-методичного 
забезпечення навчальних 

дисциплін, робочих 
програм, узгодити їх та 

затвердити в 
установленому порядку  

КНМЗНД Горик О.В., 
Антонець А.В., 
Брикун О.М. 

Ковальчук С.Б.,
Флегантов Л.О.,
Овсієнко Ю.І., 
Канівець І.М.  
Рижкова Т.Ю., 

 

25 серпня 
2021 р. 

3. Оновлення методичних 
навчальних матеріалів 
системи дистанційного 
навчання «MOODLE»  
moodle.pdaa.edu.ua по  
дисциплінам, які 

закріплені за викладачами 
кафедри  

електронний 
варіант 

методичних 
навчальних 
матеріалів 

Горик О.В.,  
Ковальчук С.Б.,
Флегантов Л.О.,
Антонець А.В., 
Овсієнко Ю.І., 
Канівець І.М.  
Рижкова Т.Ю., 
Брикун О.М. 

вересень 
2021 р. 

4. Розробка та оновлення 
завдань для проведення 
вхідного, поточного,  та 
підсумкового контролю, 
завдань для проведення 
тестового контролю 

(за переліком дисциплін). 

друкована  
праця 

Горик О.В.,  
Ковальчук С.Б.,
Флегантов Л.О.,
Антонець А.В., 
Овсієнко Ю.І., 
Канівець І.М.  
Рижкова Т.Ю., 
Брикун О.М. 

25 серпня 
2021 р. 

5.  Розробка робочих 
навчальних програм для 
нових дисциплін, які 

закріплені за викладачами 
кафедри на 2021-2022 н. р 

друкована  
праця 

викладачі 
кафедри 

вересень 
2021 р. 

6. Розробка силабусів для 
дисциплін, які закріплені 
за викладачами кафедри на 

2021-2022 н. р 

силабус викладачі 
кафедри 

вересень-
листопад 
2021 р. 



7. Вивчення і впровадження 
передового досвіду 

організації навчального 
процесу 

друкована  
праця, сертифікат, 

посвідчення 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 

8. Підготовка до навчальних 
занять з дисциплін, що 
викладаються вперше  

Ммтодичні 
матеріали 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 
9. Підготовка до проведення 

лекційних, лабораторних 
та практичних занять, 
включаючи методичне 

забезпечення 

опорний конспект 
лекцій, методичні 
рекомендації 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 

10. Коригування навчально-
методичної документації 

друкована  
праця 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 
11. Ведення електронного 

журналу системи 
дистанційного навчання 

«MOODLE»  

електронний 
журнал 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 

12. Участь у роботі комісії з 
попереднього захисту 
дипломних проектів 

 викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 
13. Стажування без відриву 

від виробництва   
 Ковальчук 

Станіслав 
Богданович 

на протязі 
навчального

 року 
14. Участь у роботі 

методичних семінарів 
кафедри 

 викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального

 року 
15.  Участь у роботі 

методичної ради 
факультету  

 Горик О.В. на протязі 
навчального

 року 
16. Взаємовідвідування занять журнал 

взаємовідвідування
викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального

 року 
17. Контрольні відвідування 

занять завідувача кафедри 
журнал 

взаємовідвідування
Горик О.В. на протязі  

 року 
18. Підготовка та проведення 

відкритих занять 
журнал 

взаємовідвідування
викладачі 
кафедри 

на протязі  
 року 

19. Відвідування відкритих 
занять   

журнал 
взаємовідвідування

викладачі 
кафедри 

на протязі  
 року 

20. Участь у 
профорієнтаційній роботі 

 викладачі 
кафедри 

на протязі 
року 

 
 



План видання навчально-методичних матеріалів  
та навчальних посібників на 2021-2022 н.р. 

 
№ 
з/п 

Автори Навчально-методичні матеріали  та навчальні посібники 

1. Антонець А.В. 
Флегантов Л.О. 
Овсієнко Ю.І. 

Антонець А.В., Флегантов Л.О., Овсієнко Ю.І.  
Вища математика : навчальний посібник для здобувачів 
вищої освіти інженерних, технічних та технологічних 
спеціальностей 

2.  Панасенко С. І., 
Гур’єв С. О., 

Соловйов О. С., 
Шейко В. Д., 
Горик О. В., 

Ковальчук С.Б., 
Бурлака О. А. 

Панасенко С. І., Гур’єв С. О., Соловйов О. С., 
Шейко В. Д., Горик О. В., Ковальчук С. Б., Бурлака О. А.  
 
Хірургічна травма : Монографія  
 

3. Горик О.В., 
Брикун О.М. 

Горик О.В., Брикун О.М. Методичні розробки для 
виконання лабораторних занять міжфакультетської 
вибіркової навчальної дисципліни «Ландшафтний 
дизайн» 

4. Брикун О.М. Брикун О.М. Методичні розробки для виконання 
практичних занять навчальної дисципліни «Основи 
біобезпеки та біоетики» спеціальності 208 Агроінженерія 

5. Брикун О.М. Брикун О.М. Методичні розробки для виконання 
лабораторних занять навчальної дисципліни «Інженерна і 
комп’ютерна графіка» спеціальності 181 Харчові 
технології 

6. Брикун О.М. Брикун О.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Інженерна і комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 181 Харчові технології 

7. Антонець А.В., 
Флегантов Л.О., 
Канівець І.М. 

Антонець А.В., Флегантов Л.О., Канівець І.М. 
Методологія моделювання та оптимізація процесів: 
завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
спеціальності 133  Галузеве машинобудування 

8. Антонець А.В., 
Флегантов Л.О., 
Канівець І.М. 

Антонець А.В., Флегантов Л.О., Канівець І.М. 
Методологія моделювання та оптимізація процесів: 
методичні розробки для виконання контрольних робіт 
здобувачами вищої освіти заочної форми навчання 
спеціальності 133  Галузеве машинобудування 

9. Антонець А.В., 
Флегантов Л.О., 
Канівець І.М. 

Антонець А.В., Флегантов Л.О., Канівець І.М. Фізика: 
методичні розробки для виконання контрольних робіт 
здобувачами вищої освіти заочної форми навчання 
спеціальності 181 Харчові технології 

 


