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Досвід візуалізації 

навчального 
матеріалу

ГЕОГРАФІЯ. Методичні 
рекомендації з теми «Інтернет- 
ресурси на заняттях географії»

Тронь Наталія Василівна викладач 0964732547 ЗО

Інноваційні 
підходи до 
організації 
практичної 
підготовки 

здобувачів освіти 
закладу фахової 

передвищої освіти

ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ. Тестові завдання 
Google Forms для поточного і 

підсумкового контролю знань з 
навчальної дисципліни для 
студентів спеціальності 208 

“Агроінженерія”

Кривченко Анатолій 
Анатолійович викладач 0982314685 зо

Інноваційні 
підходи до 
організації 
практичної 
підготовки 

здобувачів освіти 
закладу фахової 

передвищої освіти

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. 
Робочий зошит для практичних 
занять з навчальної дисципліни 
для студентів спеціальності 208 

«Агроінженерія

Лесик Наталія Вікторівна викладач 0661327979 зо



Інноваційні 
підходи до 
організації 
практичної 
підготовки 

здобувачів освіти 
закладу фахової 

передвищої освіти

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 
методичні рекомендації щодо 

організації проходження 
переддипломної практики та 

оформлення звіту-щоденника для 
здобувачів освітньо-професійного 

рівня «Фаховий молодший 
бакалавр» освітньо-професійної 

програми Агроінженерія зі 
спеціальності 208 «Агроінженерія»

Чернях Світлана Павлівна, 
Тимощук Сергій 

Анатолійович 
Чайка Микола 
Миколайович, 

Кривченко Анатолій 
Анатолійович, 

Тимощук Оксана Іванівна, 
Мунтян Ігор Валерійович

викладач 0991649456

викладач 0666765828

викладач 0985138165

викладач 0982314685

викладач 0953899150

викладач 0964200629

викладач 0963898335

викладач 0983585517

викладач 0970272931

викладач 0988927481

викладач 0984409391

викладач 0974776154

ЗО

Менеджмент 
інноваційної 

діяльності закладу 
фахової

передвищої освіти 
у забезпеченні 

підготовки 
конкурентоспромо 

жності фахівця

Професія технолог з виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва- сучасно, модно, 
креативно

Сербин Аліна Миколаївна 
Пунько Олена Іванівна 

Ільченко Віталій 
Володимирович 

Коваль Микола Ісакович 
Коваль Ірина Іванівна 

Кульковець Василь 
Володимирович

ЗО

іедсідвлення творчих робіт (телефонД Жовнір Галина Віталіївна, методист коледжу (0675051826)

ередвищої освіти

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Краснюк Василь Миколайович

Методист лабораторії педагогічних інновацій
(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

(підпис)

(підпис)


