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Відкритих навчальних та позанавчальних занять педагогічних/науково-педагогічних працівників 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Проблемна тема, над якою 

працює викладач 

Навчальна дисципліна, тема 

відкритого навчального й 

позанавчального заняття 

Дата, час 

проведення 

Група 

1. Андрущенко 

Олександра 

Анатоліївна  

Викладач 

інформаційних 

технологій 

Сучасні форми, методи та 

засоби навчання для 

формування предметних 

концепцій на заняттях 

інформатики. 

Інтернет-технології в ІДП 

Тема: Використання форм 

на web- сторінках 

Березень, 

2023  

ІДП-32 

2. Бадін  

Олег 

Миколайович 

Викладач 

спецтехнічних 

дисциплін 

Використання елементів 

проблемного навчання при 

викраданні спецтехнічних 

дисциплін 

Кондиціювання повітря 

Тема: Визначення 

параметрів вологого повітря 

в d,h-діаграмі вологого 

повітря 

Січень,  

 2023  

К-41 

3. Бондар Наталія 

Петрівна 

Викладач 

української мови 

та літератури 

Основні аспекти            

мовленнєвої – методичної 

компетентності сучасного 

викладача української мови 

Українська мова Тема: 

Фразеологія: мовно-

національне обличчя 

українців 

Січень, 

2023 

Ф-21 



4. Виговський 

Олександр 

Олександрович 

Викладач 

фізичного 

виховання 

Формування стійких 

мотиваційних чинників до 

занять фізичним 

самовдосконаленням, 

шляхом залучення учнів до 

вироблення і застосування 

нестандартної навчальної та 

ігрової діяльності  

Фізичне виховання  

Тема: Загальний фізичний 

розвиток 

Грудень, 

2023 

(13.12.2022) 

В-21 

5. Губатено 

Наталія 

Анатоліївна 

Викладач 

іноземної мови 

Застосування інтерактивних 

технологій на заняттях 

англійської мови 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)  

Тема: Усне введення 

підтеми «Writing a CV» 

Систематизація 

граматичного матеріалу: if 

and wish sentences (Present) 

Січень, 

 2023 

К-32 

6. Гурський 

Степан 

Петрович 

Викладач 

соціальних 

дисциплін 

Критичне мислення як база 

для формування історичних 

компетенцій на заняттях з 

історії України та 

всесвітньої історії 

Історія України  

Тема: Акт проголошення 

незалежності України 

Квітень, 

2023 

ІДП-22 

7.   Дука 

Неля 

Олександрівна 

Викладач 

української мови 

та літератури 

Методи навчання 

спрямовані на активізацію 

пізнавальної діяльності 

студентів 

Українська література 

Тема: Творчість Василя 

Стуса 

Травень, 

2023 

Е-21 

8. Єрохіна Олена 

Михайлівна 

Викладач 

ветеринарних 

дисциплін 

 

Підвищення ефективності 

освітнього процесу при 

синхронному і 

асинхронному навчанні 

Паразитологія та інвазійні 

хвороби тварин 

Тема: Діагностика 

піроплазмідозів 

Травень, 

2023 

В-31 



Завідувач 

ветеринарного 

відділення 

студентів відділення 

ветеринарної дисципліни  

9. Кліванська 

Олена  

Яківна 

Викладач 

спецтехнологічних 

дисциплін 

Формування інформаційно-

комунікаційної 

компетентності у студентів 

та підвищення якості 

підготовки фахівців на її 

основі 

Хімія харчових виробництв 

Тема: Поверхневі явища. 

Адсорбція 

Листопад, 

2022 

Т-102  

 

10. Поліщук 

Наталія 

Вікторівна 

Викладач 

спецтехнологічних 

дисциплін 

Застосування інноваційних 

методів для покращення 

ефективності навчання з 

спецтехнологічних 

дисциплін 

Технологія молока і 

молочних продуктів 

Тема: Технологія 

кисломолочного сиру та 

сиркових виробів 

Листопад, 

2022 

Т-31 

11. Петрашенко 

Микола 

Вікторович 

Викладач 

інформаційних 

технологій 

Модернізація 

ІТ-інфраструктури в 

навчальному закладі 

Сервісне обслуговування ПК 

Тема: Використання 

програм-симуляторів при 

складанні та налаштуванні 

ПК 

 

Лютий,  

2023 

ІДП-31 

12. Пендер  

Олена 

Віталіївна 

 

Викладач 

соціальних 

дисциплін 

Використання інноваційних 

технологій навчання у 

процесі вивчення 

суспільствознавчих 

предметів 

 

Історія України 

Тема: Українська 

громадська група сприяння 

виконання Гельсінських 

угод 

Березень, 

2023 

В - 21 



13. Семенюта 

Наталія 

Анатоліївна 

Викладач 

дисциплін 

природничого 

циклу 

Формування екологічної 

свідомості у студентів на 

заняттях «Біологія і 

екологія» у контексті 

сталого розвитку природи і 

суспільства 

Біологія і екологія 

Тема: Репродукція як 

механізм забезпечення видів 

Березень, 

2023  

Ф-11 

14. Синявська 

Анжела 

Володимирівна  

Викладач 

економічних 

дисциплін  

Використання 

інформаційних технологій у 

викладанні навчальної 

дисципліни «Казначейська 

справа» 

Казначейська справа 

Організаційна структура та 

бюджетні повноваження 

Державної казначейської 

служби України 

Лютий, 

2023 

Ф-31 

15. Старовойтова 

Алла 

Андріївна 

Викладач 

спецтехнологічних 

дисциплін 

 

Завідувач 

відділення 

харчових 

технологій 

 Розвиток 

інформаційно-цифрової 

компетентності викладача. 

Технічна і спеціальна 

мікробіологія 

Тема: Морфологія і 

класифікація міцеліальних 

грибів 

Жовтень, 

2022 

Т-31 

Управління освітнім 

процесом на основі 

педагогіки партнерства. 

Мотивація учнів та 

викладачів. 

16. Харчишина 

Ольга  

Миколаївна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

 

 

Заступник 

директора з 

навчальної роботи 

Інноваційні методи та 

прийоми викладання 

облікових дисциплін в 

закладах фахової 

передвищої освіти 

Бухгалтерський облік 

Тема: Бухгалтерський 

баланс  

 

Жовтень, 

2022 

ІДП-21 

Проблеми організації 

дистанційного навчання в 

коледжі: виклики 

сьогодення 



 


