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АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Звіт про роботу методичного кабінету коледжу  

за І семестр 2016-2017 навчального року 

 

Впродовж 2016-2017 н. р. педагогічний колектив коледжу ефективно 

здійснював освітню діяльність, плідно працював над вирішенням поставлених 

завдань, активно впроваджував інновації в навчально-виховний процес. 

Розроблено Програму розвитку коледжу «Рівненська ініціатива – 2020»: 

Готували програму розвитку коледж: Талімончук О.Г., Царук В.Ю., Качановський 

О.І., Балдич Л.В., Ковальчук С.В., Якимчу І.О. 

08 вересня 2016 року делегація з 20 представників педагогічного колективу 

коледжу відвідала з дружнім візитом Національний університет «Острозька 

академія». 

Проведено ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН з 12 вересня до 16 вересня 2016 року. 

Відбулися такі заходи: 

1. День першокурсника, підготували завідувач відділення та викладачі Куделя О. 

О., Нікітська О. В., студенти 4-го курсу; 

2. Представлення сайту відділення програмування Якимчук І. О., Масталярчуком Є. 

В. 

3. Благодійний ярмарок «Рецепт з Інтернету», який підготували і провели Якимчук 

І. О., Куделя О. О.; 

4. Виставка-конкурс тематичних газет, відповідальна Матвійчук Т. А., голова ЦК; 

5. Майстер-клас «Створення презентацій у середовищі Prezi», провели студенти IV-

го курсу під керівництвом Якимчук І.О., завідувача відділення програмування; 

6. Флешмоб «Створи «хмару», відповідальна за проведення Юпаткіна Н. Я.; 

7. Засідання круглого столу «Інтенсифікація освітнього процесу з використанням 

комп’ютерних програм»: 

- Робота в програмі Moodle, доповідач Хрипа М. В.; 

- Освітні сервіси. Інноваційний хмарний сервіс Офіс 365, доповідач Панасюк 

В. О.; 

- Розробка електронного портфоліо, доповідач Хрипа Ю. В. 

14-15 вересня 2016 року Гулюк С.І., завідувач юридичного відділення брав 

участь у засіданні навчально-методичної комісії з юридичних дисциплін ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», членом якої він є. Засідання відбувалося у Бєлгород-Дністровському 

державному аграрному технікумі.  

З 19 до 22 вересня 2016 року на базі навчального центру «1 С: Підприємства 

СКАЙЛАНД СОФТВЕР» (м. Київ, вул. Депутатська, 16/8) проходили курси для 

викладачів навчальних закладів «Використання прикладного рішення «1 С: 

Управління торгівлею 8 для України, редакція 3.1». Курс навчання пройшла 

Матвійчук Любов Анатоліївна, викладач інформаційних систем і технологій і 

отримала сертифікат. 
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27 вересня 2016 року відбувся І кулінарний арт-клас економічного відділення 

на тему: «Перший млинець не грудкою». Організатором цього кулінарного дійства 

була Гулюк Ю. С., взяли участь у проведенні студенти та куратори економічного 

відділення. 

28 вересня 2016 року студенти відділення програмування відвідали 

Клеванську спеціальну школу-інтернат з подарунками. Виручені кошти від 

благодійного ярмарку «Рецепт із Інтернету» були витрачені на придбання 

канцелярських товарів та настільних ігор для дітей з вадами зору. Крім цього, 

викладачі та студенти коледжу принесли іграшки, дитячу літературу тощо, які також 

передали особисто дітям інтернату. 

29 вересня 2016 року відбулися урочисті збори і концерт з нагоди Дня 

працівників освіти. Було оголошено святковий наказ щодо нагородження 

педагогічних працівників коледжу: премією нагороджено 3 особи, грамотами 

нагороджено 2 особи, подяками нагороджено 3 особи. 

Також до Дня працівників освіти було нагороджено подякою МОН Яткевич 

І.П.; грамотою Управління освіти і науки РОДА Маляр О.П., Русіну Н.Г. 

Проведено ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЮРИДИЧНО-

СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН з 03 до 07 жовтня 2016 року Відбулися такі заходи: 

1. Тематичний конкурс студентських стінгазет «Моя професія – юрист», 

відповідальна Чорнобрива О.В., голова ЦК юридичних дисциплін; 

2. Спортивні змагання на першість юридичного відділення, відповідальний 

за проведення Захарчук В.М.; 

3. Турнір з боулінгу на першість юридичного відділення, відповідальні 

Гулюк С.І., завідувач юридичного відділення, Чорнобрива О.В., голова 

ЦК юридичних дисциплін; 

4. Рольова гра «Судове засідання», провів Ільїн В.А., завідувач юридичної 

консультації; 

5. Науково-практична конференція «Україна – ЄС: проблеми та перспективи 

євроінтеграції», провели: Купчишина Т.В., Навозняк Л.М., Лук’янчук 

С.В.; 

6. Відкрита виховна година на тему: «Наркоманія – дорога в безодню», 

провела Басюк О.П. 

7. Науково-практична студентська конференція «Аграрні правовідносини на 

сучасному етапі», підготували і провели Захарчук В.М., Ільїн В.А; 

8. Лекція на правову тематику «Волонтерство та участь юристів і студентів 

у громадській діяльності», провів Глотов М.С.; 

9. Виставка плакатів та фото колажів на патріотичну тематику, 

організували: Купчишина Т.В., Навозняк Л.М., Лук’янчук С.В.; 

10. Святковий концерт до Дня Юриста, організували і провели студенти 

юридичного відділення під керівництвом викладачів. 

06 жовтня 2016 року викладачами ТНЕУ була проведена регіональна 

олімпіада з інформатики та обчислювальної техніки, за результатами якої було дано 

рекомендації студентам відділення програмування щодо зарахування на факультет 

комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ. 

8-9 жовтня 2016 року студенти економічного відділення 32-О, 21-К, 21-Ф, 22-

О, 31-К груп відвідали величне місто Львів з метою ознайомлення студентської 
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молоді з пам’ятками архітектури, культури та історії України, поїздку організували 

викладачі: Гулюк Ю. С., Олійник Г. А. 

04 жовтня 2016 року пройшов обласний огляд гуртожитків вищих 

навчальних закладів представниками Управління освіти і науки РОДА, підсумки 

підводяться. 

06-07 жовтня 2016 року Царук В.Ю, Качановський О.І та студенти 

економічно і технічного відділень взяли участь у Ярмарку професій м. Рівне. 

11-12 жовтня 2016 року Маляр О. П. взяла участь у семінарі практичних 

психологів аграрних навчальних закладів «Особливості взаємозв’язку особистості і 

суспільства: соціалізація, спілкування, конфлікт, міжособистісні стосунки, 

індивідуальний стиль діяльності та професійна працездатність», організований ДУ 

НМЦ «Агроосвіта», який відбувся на базі Екологічного коледжу Львівського 

національного аграрного університету. 

До Дня захисника України проведено такі заходи: 

1. 11 жовтня 2016 року, конференція «Нескорені Українці», підготували і 

провели: Купчишина Т.В., Навозняк Л.М., Лук’янчук С.В., викладачі 

соціальних дисциплін;  

2. 13 жовтня 2016 року, відкрита виховна година «Упав герой на рідну землю», 

підготувала і провела Куделя О.О. зі студентами 41-П групи. 

25-27 жовтня 2016 року відбувся VІІІ Міжнародний форум «Інноватика в 

сучасній освіті» 

Викладачі коледжу підготували п’ять робіт для участі у конкурсі з трьох 

номінацій: 

для участі у конкурсі з номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні 

засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню 

практику»: 

1. Назва роботи: «Інноваційні підходи до впровадження дистанційного курсу 

з дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система» в 

освітню діяльність». Керівники роботи: Качановський Олег Ігорович, заступник 

директора з виробничої роботи, Балдич Людмила Володимирівна, методист 

коледжу. 

2. Назва роботи: «Інноваційні підходи до методики використання Інтернет-

ресурсів під час викладання економічних дисцилін». Керівники роботи: Царук 

Василь Юрійович, к. е. н., заступник директора з навчальної роботи; Олійник Ганна 

Анатоліївна, викладач економічних дисцинплін. 

3. Назва роботи: «Навчальна та виробнича практика – сучасні підходи до 

організації та проведення». Керівники роботи: Русіна Неля Григорівна, к. п. н., 

викладач землевпорядних дисциплін; Бусленко Галинга Михайлівна, викладач 

землевпорядних дисциплін; Петрова Ольга Миколаївна, викладач землевпорядних 

дисциплін. 

Для участі у конкурсі з номінації «Інноваційні підходи до впровадження 

медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності»: 

4. Назва роботи: «Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб 

підвищення якості освітньої діяльності коледжу». Керівники роботи: Корсун 

Ярослав Петрович, директор коледжу; Якимчук Ірина Олександрвіна, завідувач 

відділення програмування; Царук Василь Юрійович, к. е. н., заступник директора з 
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навчальної роботи; Талімончук Олександр Григорович, заступник директора з 

виховної роботи. 

Для участі у конкурсі з номінації «Інноваційні підходи до вивчення 

англійської мови в навчальних закладах»: 
5. Назва роботи: «Застосування інноваційних підходів до вивчення 

англійської мови у коледжі». Керівник роботи: Лисяк Оксана Миколаївна, викладач 

іноземної мови. 

26 жовтня 2016 року проведено в рамках форуму семінар «Інноваційні 

підходи до розробки та впровадження дистанційних курсів в освітню діяльність». 

Семінар провели Качановський О.І.; Кушнірук О.М. 

Експозицію коледжу на виставці представляли: Качановський О.І., заступник 

директора з виробничої роботи; Пастушенко Н.В., методист заочного відділення, 

Кушнірук О.М., викладач землевпорядних дисциплін. 

За результатами участі у конкурсі з номінації «Сучасні інформаційні системи, 

технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню 

практику» коледж нагороджено медаллю та дипломом лауреата конкурсу І 

ступеня 
11 листопада 2016 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», м. Київ, 

відбулася Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання 

«ІнтерАГРО 2016». У рамках виставки було проведено «марафон співбесід» для 

молодих фахівців «Твій професійний старт».  

Виставку відвідали викладачі і студенти: Басюк О.П., викладач юридичних 

дисциплін; Павленко О.І., голова циклової комісії будівельних дисциплін; Заєць 

Оксана, студентка 42-Б групи; Лисичук Ірина, студентка 31-К групи; Садовник 

Петро, студент 31-Ф групи; Бучинський Тарас, студент 41-П групи; Яковчук Інна, 

студентка 42-Ю групи; Гуч Оксана, студентка 42-З групи. 

Участь у 12 КОНФЕРЕНЦІЯХ взяли такі викладачі: Качановський О.І., 

Кушнірук О.М., Русіна Н.Г. Люльчик В.О, Бусленко Г.М, Петрова О.М., Рудько 

О.М., Кийко Н.М., Лисяк О.М., Малимон С. С., Купчишина Т.В., Навозняк Л.М., 

Матвійчук Т.А, Хрипа М.В., Хрипа Ю.В., Якимчук І.О., Юпаткіна Н.Я., Шаперчук 

С.В., Павленко О.І., Кристопчук Т.Є., Філіпович А.Ю., Обарчук Е.В., Гулюк Ю.С., 

Олійник Г.А., Матвійчук Л.А., Бондарчук І.П., Юхимчук Ю.П. (27 викладачів), 

підготовлено 26 статей. Список статей додається. 

02.11.2016 стартував Студентський марафон економічного відділення 

«Передай естафету: Студентське життя – це…», який завершився 25.11.2016. 

Впродовж марафону було проведено заходи: 

1. Майстер-клас з надання домедичної допомоги, проведений працівником 

«Червоного Хреста». 32-О група, куратор Гулюк Ю.С., 02.11.2016; 

2. Похід у краєзнавчий музей на тематичну виставку «Герої не вмирають», 

21-Ф група, куратор Тригубець Л.Р., 02.11.2016; 

3. Майстер-клас з виготовлення прикрас. 21-О група, куратор Бондарчук І.П., 

21-К, куратор Олійник Г.А., 09.11.2016,  

4. Студенський сніданок «Бадьорого ранку!», 31-О, 22-О групи, куратори 

Матвійчук Л.А., Конончук О.М., 11.11.2016;  

5. Виховна година: «Ми проти куріння! Ми здорове покоління!» 31-К, 31-Ф 

групи, куратори: Ліщук Л.В, Чегнега І.Г., 15.11.2016;  
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6. Заняття-екскурсія гуртка «Фінансист». 31-Ф група, керівник гуртка Чегнега 

І.Г., 23.11.2016;  

7. Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» серед студентів економічного відділення, 

провели куратори Олійник Г.А., Обарчук Е.В., взяли участь студенти 31-О, 

31-К, 31-Ф, 21-К, 22-О, 21-О груп, 25.11.2016;  

8. Турнір з боулінгу серед студентів економічного відділення, Взяли участь 

студенти та куратори економічного відділення, 25.11.2016. 

Проведено ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН з 21.11.2016 до 25.11.2016. Відбулися заходи: 

1. Виставка стіннівок, відповідальні Бондарчук І.П., Чернега І.Г., Обарчук Е.В.; 

2. Олімпіади з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів груп 21-О, 22-

О і «Фінансовий облік» для студентів груп 31-О, 32-О, провели Борковська 

Г.В., Матвійчук Л.А., Конончук О.М; 

3. Підсумкова конференція-презентація інтерактивного проекту «Підприємства 

нашого краю – лідери на ринку товарів та послуг. Комерція і торгівля», 

провели Мартинова І.М., Балдич Л.В.; 

4. Фінансово-економічний квест «У пошуках скарбів», провели Гулюк Ю.С., 

Ліщук Л.В.; 

5. Практичний семінар «Безпека якості товарів», були запрошені фахівці з 

даного питання: Василець Сергій Дмитрович, начальник управління 

фінансових інвестицій групи компаній «КРАТОС», виконавчий директор 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮМІКС ВДВ» Мельниченко 

Петро Петрович, юрисконсульт коледжу, провели Мартинова І.М., 

Балдич Л.В. 

6. Екскурсія і засідання гуртка «Портфель» в бухгалтерії ПП «Дубок» провела 

Борковська Г.В.; 

7. Турнір з боулінгу серед студентів економічного відділення Групи 

економічного відділення, куратори економічного відділення; 

8. Святковий концерт «День кар’єри», підготували групи економічного 

відділення, куратори Бондарчук І.П., Ліщук Л.В., Олійник Г.А., Пастушенко 

Н.В. 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ ПРОВЕЛИ: 

Відкриті заняття провели: 

1. Гулюк Ю.С., лекція з дисципліни «Банківські операції», тема лекції 

«Депозитні операції комерційних банків», 04.10.2016;  

2. Олійник Г.А., лекція з дисципліни «Статистика», тема лекції «Абсолютні та 

відносні величини», 28.09.2016; 

3. Юпаткіна Н.М., Хрипа М.В., лабораторна робота з дисципліни «основи 

програмування та алгоритмічні мови», тема «Розробка графічних схем 

алгоритмів методом покрокової деталізації», 23.09.2016. 

4. Бойко Л.В., Фізична культура, «Гімнастика. Удосконалення комплексу 

акробатичних вправ, вправ на колоді, лазіння по канату, розвиток сили, 

стрибучості», група 11-О, 14.12.2016;Захарчук В.М., Основи римського 

цивільного права, «Договори та їх види в римському праві», група 32-Ю, 

24.11.2016; 
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5. Бусленко Г.М., Історія земельних відносин. Земельні відносини в період 

колективізації сільського господарства, 31-З група, 16.11.2016;Кушнірук О.М. 

Меліорація, Захисні лісові насадження, 31-З група, 28.11.2016; 

6. Петрова О.М., Геодезія. Будова електронного тахеометра, 32-З група, 

08.12.2016. 

7. Заремба В.П., Основи охорони праці. Навчання з питань охорони праці та 

інструктажі», 41-Бз група, 09.12.2016. 

8. Матвійчук Т.А. ІІІ підсумкова конференція за результатами виробничої 

практики студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення», 

27.12.2016. 

9. Фесенко В.О. провів відкрите заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютера» 

на тему «Склад і призначення основних блоків персонального комп’ютера» у 

21-П групі, 22.11.2016 р.; 

10. Куделя О.О. провела відкрите заняття з дисципліни «Конструювання 

програмного забезпечення» на тему «Основи конструювання програмного 

забезпечення» у 32-П групі, 09.12.2016 р. 

ВИХОВНІ ТА ПОЗААУДИТОРНІ ЗАХОДИ ПРОВЕЛИ ЗАХОДИ ПРОВЕЛИ: 

1. Кушнірук О.М. Відкритий виховний захід, присвячений дню боротьби зі 

СНІДом, 21-З, 22-З групи, 01.12.2016. 

2. Качановський О.І., Відкритий позааудиторний захід «День ГІС» (Географічних 

інформаційних систем), 41-З, 42-З групи, 16.11.2016.  

3. Кристопчук Т.Є., Сорока М.В., Метка І.М. 09 листопада 2016 р. День 

української писемності та мови. Конкурс студентських стіннівок «Диво 

калинове – чари барвінкові» за участі студентів І-ІІ курсів. 

4. Кристопчук Т.Є., Сорока М.В. 09 листопада 2016 р. День української 

писемності та мови. Диктант з нагоди Дня української писемності та мови за 

участі викладачів та студентів коледжу. 

5. Кристопчук Т.Є., Сорока М.В. 09 листопада 2016 р. День української 

писемності та мови. Флешмоб за участі студентів економічного відділення. 

6. Маляр О.П., Сінькова Н.О., Красько Т.П. 25 листопада 2016 р. Науково-

практична студентська конференція (англійською мовою) «Україна – наша 

Батьківщина» за участі студентів загальноосвітнього відділення. 

7. Маляр О.П., Сінькова Н.О., Красько Т.П. 25 листопада 2016 р. Конкурс 

стіннівок, приурочений Року англійської мови в Україні за участі студентів 

загальноосвітнього відділення. 

8. Лисяк О.М. 14 грудня 2016 р. Концерт «День мов», приурочений 

Всеукраїнському Дню англійської мови та Року англійської мови в Україні.  

9. Музичук І.В. 01.11.2016 Хелловін-квест по-українськи за участю студентів 

відділення програмування. 

10. Шелепенко О.І., Капітула І.К. 18.11.2016 для студентів загальноосвітнього 

відділення провели Артагрофест-2016. 

11. Гуменюк В.Д., Шелепенко О.І., Тригубець Л.Р., 30.11.2016 для студентів 

загальноосвітнього відділення проведено зустріч з представником обласного 

центру боротьби зі Снідом. 

12. Капітула І.К., Петрівська Л.О., 07.12.2016 провели відкриту виховну годину 

«СНІД – чума 21 століття» для студентів першого курсу; 
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13. Навозняк Л.М., Лук’янчук С.В., Купчишина Т.В. 24.11.2016 провели 

студентську конференцію «Пам’яті жертв голодомору 1932-1933», 33-Ю, 32-Ю 

групи. 

14. Навозняк Л.М., Лук’янчук С.В., Купчишина Т.В. 21.11.2016 провели відкритий 

виховний захід – Урок гідності і свободи «Зима що змінила нас», присвячений 

третій річниці Революції Гіднос.  

15. 05-09.12.2016 пройшов Тиждень права у юридичній консультації. Тема: 

Загальна декларація прав людини. Проводили викладачі юридичних дисциплін, 

були залучені студенти коледжу усіх спеціальностей. 

16. 19.11.2016 р. була проведена регіональна олімпіада з програмування 

факультетом інформаційних технологій НУБіП України. Провели олімпіаду 

декан факультету ІТ Глазунова О. Г. та викладач НУБіП Ясенова І. С. В 

олімпіаді взяли участь 21 студент 4-го курсу. Для трьох переможців при вступі 

на факультет ІТ НУБіП додається 10 балів; 

17. 24.11.16 р. поїздка в Клеванську школу-інтернат для дітей з вадами зору. 

Викладачі та студенти коледжу подарували вихованцям інтернату запрошення 

на новорічну ялинку у Музично-драматичному театрі та фрукти. Організатори 

Куделя О. О., Нікітська О.В. 

18. 01.12.16 р. поїздка в Клеванську школу-інтернат на свято, приурочене людям з 

обмеженими можливостями. Вихованці інтернату написали листи до Святого 

Миколая і викладачами відділення програмування було організовано подарунки 

на це свято. Організатор Куделя О. О.  

Участь у трьох КОНФЕРЕНЦІЯХ взяли шість СТУДЕНТІВ 

24 листопада 2016 р., ІV міжвузівська студентська науково-практична 

конференція «Перспективи розвитку аграрної економіки України», м. Боярка.  

1. Пацюкевич Л.В., 32-О група, стаття «Основні засади обліку біологічних 

активів», керівник Матвійчук Л.А. 

2. Дученко О.С., 21-К група, стаття «Проблеми та перспективи фінансування 

соціальної інфраструктури в Україні», керівник Олійник Г.А. 

3. Телетьон Ю.М., 32-О група, стаття «Стратегічне управління підприємствами 

в сучасних умовах», керівник Мартинова І.М. 

4. Бондар І.М., 31-О група, стаття «Фермерське господарство: особливості 

організації бухгалтерського обліку», керівник Борковська Г.В. 

1-2 грудня 2016 р, ІІ міжнародна молодіжна науково-практична Інтернет-

конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», м. Полтава: 

Крук Д.М., 31-О група, стаття «Облік прав постійного користування земельною 

ділянкою», Борковська Г.В. 

30 листопада 2016 р., Інтернет-конференції «Фізичний розвиток студентської 

молоді 21 століття» проходила на базі Полтавського університету економіки і 

торгівлі: 

Ніколайчук Вікторія, студентка 21-Ф групи, стаття «Нові пріоритети фізичного 

виховання в умовах сучасного стану здоров’я студентської молоді», керівник Бойко 

Л.А. 

УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ І ОЛІМПІАДАХ 
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1. 03 грудня 2016 р., Рівненська ЗОШ №13, VII Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, ІІІ етап, 

Мартинюк Олена, 21-Ф гр., викладач Троцюк В.В. 

2. 10 грудня 2016 р., Рівненська ЗОШ № 24, XVII Міжнародний конкурс з 

української мови ім. П. Яцика (ІІІ етап), Ніколайчук Вікторія, 21-Ф група, 

викладач Сорока М.В. 

3. 09 листопада 2016 р. Обласний літературний конкурс «Перло многоцінне», 

приурочений Дню української писемності та мови. Переможець конкурсу серед 

студентів ВНЗ Рівненської обл. – Грабар Валентина, 21-Ф група, викладач 

Троцюк В.В.  

Взяли участь у ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ «КРАЩА 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 2016» до 22.11.2016 відправили на конкурс ессе: 

1. Ессе Щавінської Богдани, 31-К група 2016 р. випуску, підприємство ПП 

«Світайс», керівник виробничої практики Олійник Г.А. 

2. Ессе Бейди Валерії, 32-О група 2016 р. випуску, ФГ ім. Воловікова, керівник 

виробничої практики Матвійчук Л.А. 

3. Ессе Кононюк Анни, 42-З група, керівники виробничої практики Русіна Н.Г 

4. Місюк Ігор 42-З група, ПСП «Агроком», с. Мильча Дубенського району 

Рівненської області, керівники виробничої практики Бусленко Г.М. 

5. Шандрук Юлія 41-З група, ФГ «Моя мрія» с.м.т. Білогіря Хмельницької 

керівники виробничої практики Бусленко Г.М. 

Співпраця з НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ «ОСТРОЗЬКА 

АКАДЕМІЯ» 

1. 04.11.2016 р. Куделя О.О. та Нікітська О.В. організували екскурсійну поїздку до 

Національного університету «Острозька академія» для студентів відділення 

програмування; 

2. 15.11.2016 р. Зажицький С.О., Троцюк В.В. підготували студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі філософсько-культурологічного есе, присвяченому 

160-річчю від Дня народження Івана Франка, що відбувся у Національному 

університеті «Острозька академія». Учасники: Коваленко Віта, 21-З гр., Ляхович 

Оксана, 22-Ю гр., Симон Аліна, 11-Ф гр., Посільська Наталія, 21-Ф гр., 

Ніколайчук Вікторія, 21-Ф гр. 

3. 23.11.2016. організовано екскурсійну поїздку до Національного університету 

«Острозька академія» 41-З, 42-З групи, керівник Русіна Н.Г.; 

4. 23.11.2016, Студенти нашого коледжу в складі команди «ТІП-ТОП» брали участь 

в інтелектуальній грі «Брейн-ринг» на базі Національного університету 

«Острозька академія», де отримали диплом у номінації «За винахідливість та 

витривалість». Збірна команда коледжу: капітан Леошек Роман (31-К), Салецька 

Олена (31-Ф), Маринін Дмитро (31-К), Дученко Олександр (21-К), Кухар Діана 

(21-Ф), Захожий Василь (21-Ф) під керівництвом викладачів економічних 

дисциплін Олійник Г.А. Обарчук Е.В. 

Участь у ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ, засіданнях 

методичної комісії НМЦ. 

16.11.2016 р. у ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» відбулось обласне 

методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області.  
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З доповіддю виступили викладачі циклової комісії програмування та 

інформаційних дисциплін: 

- Якимчук І.О. на тему «Модель впровадження медіаосвітніх технологій в 

навчальний процес коледжу»; 

- Петрук Г.М. на тему «Інтенсифікація процесу навчання інформаційних 

дисциплін»;  

- Хрипа Ю. В. на тему «Веб-сайт викладача як засіб інтерактивного навчання»; 

- Матвійчук Т.А. на тему «Застосування веб-ресурсів коледжу в освітньому 

процесі». 

Було організовано виставку методичних матеріалів викладачів Матвійчук Т. А., 

Якимчук І. О., Хрипи М. В., Куделі О. О., Нікітської О. В., Юпаткіної Н. Я., Петрук 

Г. М. 

Викладачі коледжу  взяли участь у восьми обласних методичних 

об’єднаннях: 

1. Купчишина Т.В., голова обласного методичного об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін, 02 листопада 2016 р. провела засідання «Формування 

життєвих компетентностей особистості» у Березнівському лісотехнічному 

коледжі. 

2. Фурман В.П. 03 листопада 2016 р. взяв участь у засіданні обласного методичного 

об’єднання вихователів гуртожитків «Спільна робота педагогічного колективу та 

батьківської громадськості у формуванні здорового способу життя студентської 

молоді» у Рівненському базовому медичному коледжі. 

3. Горисюк І.П. 15 листопада 2016 взяла участь у обласному методоб’єднанні 

завідувачів бібліотек «Роль та можливості бібліотеки в розширенні 

інформаційного середовища» у Дубенському медичному коледжі. 

4. Капітула І.К., 16 листопада 2016 р. взяв участь у засіданні обласного 

методичного об’єднання викладачів хімії і біології «Науково-методичний та 

організаційний супровід реалізації інноваційних підходів у системі 

загальнобіологічної підготовки та екологічної освіти студентів» у 

Мирогощанському аграрному коледжі. 

5. Талімончук О.Г., голова обласного методичного об’єднання заступників 

директорів з виховної роботи, 23 листопада 2016 р. провів засідання «Педагогіка 

співпраці педагогів, студентів, громадськості» у Дубенському педагогічному 

коледжі РДГУ. 

6. Метка І.М. 06 грудня 2016 р. викладачів української мови та літератури, 

української мови (за професійним спрямуванням ) у Рівненському музичному 

училищі РДГУ: «Нетрадиційні форми навчання та формування термінологічної 

компетенції студентів». 

7. Свінтозельський В.П. 08 грудня 2016 р. взяв участь у засіданні обласного 

методичного об’єднання викладачів охорони праці та безпеки життєдіяльності 

«Роль навчально-виховної роботи  коледжу у розв’язанні актуальних проблем 

охорони праці та безпеки життєдіяльності» у Рівненському коледжі економіки та 

бізнесу. 

8. Тригубець Л.Р., голова обласного методичного об’єднання провела засідання 

«Впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес з метою 
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підвищення рівня засвоєння математики» у Рівненському кооперативному 

економіко правовому коледжі. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 

Пройшли підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти НУБіП України: 

Якимчук Ірна Олександрівна, Матвійчук Тетяна Адамівна, Куделя Оксана 

Олексіївна   
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Звіт про роботу методичного кабінету коледжу  

за ІІ семестр 2016-2017 навчального року 

 

23.01.2017 проведено спільні засідання циклових комісій. 

Засідання циклових комісій програмування та інформаційних дисциплін, 

будівельних і землевпорядних дисциплін. Розглянуто питання: 

1. Роль тижнів спеціальностей у формуванні професійних компетенцій 

студентів, Павленко О.І., голова циклової комісії будівельних дисциплін 

2. Досвід комп’ютеризації освітнього процесу в коледжі, Матвійчук Т.А., 

голова циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін,  

3. Екологічні проблеми водопостачання України, Малимон С.С., викладач-

методист екології 

Засідання циклових комісій економічних і юридично-соціальних 

дисциплін. Розглянуто питання: 

1. Підготовка молодших спеціалістів у контексті входження до європейського 

освітнього простору, Захарчук В.М., викладач юридичних дисциплін 

2. Формування професійних компетенцій – запорука самореалізації майбутніх 

фахівців, Гулюк Ю.С., викладач економічних дисциплін 

3. Основи професійного зростання майбутнього комерсанта, Ліщук Л.В., 

викладач економічних дисциплін 

Засідання циклових комісій гуманітарних і загальноосвітніх дисциплін . 

Розглянуто питання: 

1. Адаптація студентів-першокурсників у коледжі, Гуменюк В.Д., завідувач 

загальноосвітнього відділення 

2. Розвиток критичного мислення у процесі вивчення історії, Зажицький С.О., 

викладач історії 

3. Формування філософії життя, направленої на збереження здоров’я у 

студентів коледжу, Бойко Л.А., Лідич В.А., викладачі фізичного виховання 

24-25.01.2017 пройшли щорічні педагогічні читання, на яких виступили: 

Корсун Ярослав Петрович, директор коледжу, з теми «Завершення 

реорганізації коледжу та перспективи його розвитку, нові завдання, що стоять перед 

колективом ВСП «Рівненський коледж НУБІП України»; 

Люльчик Вадим Олександрович, к.с/г.н, завідувач технічного відділення; 

співдоповідачі: Качановський Олег Ігорович, заступник директора з виробничої 

роботи; Царук Василь Юрійович, к.е.н., заступник директора з навчальної роботи, з 

теми «Аграрна політика держави в сучасних умовах: за і проти»; 

Олійник Ганна Анатоліївна, викладач, голова циклової комісії економічних 

дисциплін, з темит «ТОП-10 жінок в освіті»; 

Кристопчук Тетяна Євгенівна, д.п.н., доцент, з теми «Методологія науково-

педагогічних досліджень»; 

Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційно-

комунікаційних технологій РОІППО, з теми «Дистанційна освіта як доступ до 

інновацій та якісної освіти в умовах реалізації освітніх реформ в Україні»; 

Качановський Олег Ігорович, заступник директора з виробничої роботи, 

викладач землевпорядних дисциплін, з теми «Досвід впровадження дистанційного 
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курсу з дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система» в 

освітню діяльність» 

Проведено семінар-практикум для викладачів коледжу «Розробка 

навчальних матеріалів для впровадження дистанційної освіти у коледжі», який 

тривав 26-27.01. 2017 і передбачав опрацювання таких завдань: 

1. Формування навчальних матеріалів засобами офісного програмного 

забезпечення (Microsoft Word) з дотриманням вимог щодо оформлення документації 

згідно зі стандартми. 

2. Ведення документації куратора навчальної групи, голови циклової 

комісії, завідувача відділення за допомогою табличного процесора Microsoft Excel. 

3. Створення публікацій (візитки, буклету, газети) в програмному 

забезпеченні Microsoft Publisher. 

4. «Хмарні» сервіси Microsoft та Google для зберігання та опрацювання 

навчальних матеріалів дистанційної освіти. Створення спільнот, сайтів, блогів. 

5. Створення навчальних курсів дисциплін для дистанційного навчання. 

Учасникам семінару видано сертифікати, що засвідчують їх компетентність у 

розробці курсів дисциплін для дистанційного навчання. 

22.02.2017, у ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проводився педагогічний семінар 

«Інноваційна діяльність викладача – ознака сучасної освіти» для методистів 

технікумів та коледжів Одеської області. Понад 25 гостей та учасників були 

присутні на заході. Метою заходу – обмін досвідом роботи молодих та досвідчених 

викладачів різних навчальних закладів (Полтава, Млинів, Рівне, Горохів). 

Доповідачами від нашого закладу було запрошено Качановського О.І. та 

Якимчук І.О. з темою виступу «Хмарні технології» в інтегрованому навчанні як 

інноваційний метод формування професійних компетентностей під час підготовки 

фахівців» 

02-03.03.2017 юридичний факультет ТНЕУ проводив Перший 

Західноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus Vincere», учасниками якого 

стали близько 300 учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

студентів 1-2 курсів коледжів з Тернопільської, Львівської, Волинської, 

Хмельницької, Рівненської та Донецької областей. 

У турнірі взяла участь команда «Кант» коледжу. Керівником групи була 

викладач юридичних дисциплін Басюк О.П., у складі команди були студенти 

другого курсу: Дорошко Анастасія (22-Ю) – капітан команди, Ясинська Марія (22-

Ю), Йонтко Анастасія (21-Ю), Сторожишин Василь (21-Ю) та Яцюк Микола (21-

Ю). Команда продемонструвала високий рівень знань та вміння відстоювати позиції 

у дебатах. 

09.03.2017 Купчишина Т. В. і Матвійчук Л. А. зі студентами 11-Ю, 21-О, 22-

О груп взяли участь у Дискусійній платформі «Шевченко: Мова. Держава. 

Нація» у кіноконцертній залі «Українського дому» (м. Київ). Організували цей захід 

Державне підприємство «Український дім» і Мистецьке агентство «Арт Велес» за 

підтримки Аграрної партії.  

16-17.03.2017 Лукянчук С.В., взяла участь у семінарі психологів «Професійна 

підготовка та адаптація до трудової діяльності студентів аграрних навчальних 

закладів» на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта», м. Київ, вул. Смілянська. Організаторами 
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семінару були: Лепеха І.О., Степанова І.О., методисти кабінету соціально-

гуманітарної та виховної роботи. 

27.03.2017 на базі Іллінецького державного аграрного коледжу (Вінницька 

область) ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проведено семінар «Потенціал і переваги 

використання соціальних медіа в бібліотеках аграрних навчальних закладів», в 

роботі якого взяла участь зав. БІЦ Бурячинська Л.В., член секції з бібліотечної 

роботи Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентського 

самоврядування. 

У березні-квітня 2017 року у ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проходять психолого-

педагогічні семінари з питань упровадження новітніх освітніх технологій за участю 

молодих викладачів. 

У семінарах взяли участь викладачі коледжу у якості доповідачів: 

- 29.03.2017, Матвійчук Т.А., викладач програмування та інформаційних 

дисциплін з виступом «Інформаційні (в т.ч. «Хмарні») технології як 

особистий Upgrade викладача»; 

- 30.03.2017, Хрипа Ю.В., викладач програмування та інформаційних 

дисциплін, з виступом «Персональний сайт як особистий Upgrade 

викладача»; 

- 30.03.2017, Олійник Г.А., викладач економічних дисциплін, тема виступу 

«Інноваційні підходи до методики використання Інтернет-ресурсів під час 

викладання економічних дисцилін»; 

- Планується виступ на семінарі 11.04.2017 Лагоднюка Р.А., викладача 

землевпорядних дисциплін з теми «Впровадження програмного комплексу 

«Засічка: 3.0» для вдосконалення практичного навчання та підвищення 

професійної компетентності майбутніх фахівців із землеустрою» 

- У якості слухачів 04.04.2017 взяли участь: Басюк О.П., викладач юридичних 

дисциплін і Шелепенко О.І., викладача хімії і біології.  

Впродовж вказаного періоду провели тижні дисциплін чотири циклові комісії 

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН з 

06.03.2017 – 10.03.2017 Відбулися заходи: 

1. Конкурс стіннівок і плакатів, приурочений 203-й річниці від дня народження 

Великого Кобзаря «Пишаємося славою твоєю»; 

2. Студентська науково-практична конференція «Історія Української 

Центральної Ради» з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років та створення Української Центральної Ради., Зажицький С.О.; 

3. Літературний вечір «Пригорнись душею до Вкраїни», Маляр О.П.; 

4. Олімпіади з англійської мови, Лисяк О.М., Музичук І.В.; з історії України, 

Зажицький С.О.; 

5. Літературно-мистецький захід «Вклонімося Кобзарю», Метка І.М., Сорока 

М.В., Троцюк В.В.; 

6. Виставка-презентація українських вишиванок «У всі часи наш оберіг»; 

7. Літературно-драматичний вечір присвячений Т. Шевченку, (Мови заходу: 

українська, англійська, німецька, французька.), Красько Т.П. 

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ДИСЦИПЛІН з 

09.03.2017 до 22.03.2017. Відбулися заходи: 



 14 

1. Конкурс-виставка стіннівок «Реклама землевпорядних дисциплін», Лютко 

М.Г.; 

2. Відкритий форум для студентів І курсу «Космічні землеміри», Бусленко Г.М., 

Лагоднюк Р.А.; 

3. Засідання клубу «Моя маленька Батьківщина» «Там, де громади об’єдналися, 

змінюється обличчя територій», Русіна Н.Г., Кийко Н.М., Лагоднюк Р.А., 

Люльчик В.О.; 

4. Квест-олімпіада із землевпорядних дисциплін, Качановський О.І., Лагоднюк 

Р.А.; 

5. Відкрита виховна година «Правила безпечної подорожі для молоді, протидія 

торгівлі людьми», Рудько О.М.; 

6. Відкрите засідання екологічного гуртка «Джерело» «Не обкрадай майбутніх 

поколінь, виснажуючи і забруднюючи Землю», Малимон С.С., Люльчик В.О.; 

7. Презентація Інтерактивного проекту «Історія геодезичної основи України», 

Лагоднюк Р.А., Петрова О.М.; 

8. Майстер клас «Техніка ліплення із солоного тіста», «Чарівний світ квілінгу», 

Малимон С.С., Петрова О.М.; 

9. Відкритий форум «Ринок землі – сучасність та перспективи», Бусленко Г.М., 

Русіна Н.Г, Петрова О.М., Кийко Н.М.; 

10. Благодійна акція для вихованців дитячого реабілітаційного центру м. Рівне 

«День народження – день варення», Бусленко Г.М., Рудько О.М, Петрова 

О.М., Кийко Н.М., Лагоднюк Р.А; 

11. Засідання ради роботодавців Технічного відділення, Люльчик В.О., 

Качановський О.І., Русіна Н.Г.; 

12. Турнір з боулінгу між викладачами та студентами «Кубок Землі», Кушнірук 

О.М.; 

13. Концерт «Приймаємо в студентську родину», Кушнірук О.М., Рудько О.М.; 

14. Майстер-клас «Особистий Upgrade викладача», Качановський О.І. 

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН 
з 20.03.2017 до 24.03.2017. Відбулися заходи: 

1. Науково-пізнавальні заходи до Всесвітнього дня числа   «Це дивовижне 

число», Петрівська Л.О., Юхимчук Ю.П., Тригубець Л.Р., Тищук Л.В.; 

2. І етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Тищук Л.В.; 

3. Експрес-опитування студентів з математики, Юхимчук Ю.П., Петрівська Л.О.; 

4. Конкурс стінгазет на спортивну тематику, Бойко Л.А.; 

5. Проведення I етапу олімпіади з фізики, Гуменюк В.Д., Тищук Л.В.; з біології, 

Капітула І.К.; 

6. Конкурс «Математика із зірками», Тригубець Л.Р., Тищук Л.В.; 

7. Особисто-командна першість коледжу з армспорту між відділеннями, Лідич 

В.А., Дячук В. П.; 

8. Конкурс біологічних шаржів «Впізнай викладача» та малюнків 

«Математичний вернісаж», створених за допомогою математичних фігур, 

цифр та формул; 

9. Математичний квест «Самий розумний» Петрівська Л.О., Юхимчук Ю.П.; 

10. Круглий стіл з представниками МАН «Сучасний стан охорони довкілля в 

Рівненській області: проблеми та перспективи», Капітула І.К.; 
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11. Зустріч у віртуальному фізичному кафе «Фізики і гроші», Тищук Л.В., 

Гуменюк В.Д., Тригубець Л.Р.; 

12. Науково-практична конференція «Використання пакетів комп’ютерної 

математики під час розв’язування задач з дисципліни «Вища математика», 

Петрівська Л.О., Юхимчук Ю.П.; 

13. Першість коледжу з кульової стрільби серед викладачів, Христянович В.М.; 

14. Підсумковий концерт «Загальноосвітня весна». 

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН з 

27.03.2017 до 30.03.2017. Відбулися заходи (11): 

9. Презентація макету коледжу та виставка творчих студентських робіт, 

Сорока Т.П.; 

10. Тематична екскурсія у пожежну частину м. Рівне «Пожежна безпека в 

будівництві» для студентів, Заремба В.П.; 

11. Відкритий виховний захід «Шкідливість тютюнопаління», Медвідь М.М.;  

12. Конкурс «Стилізуй кімнату», Масло О.А.; 

13. Демонстрація навчальних фільмів «Сучасні технології в будівництві», 

Шаперчук С.В.; 

14. Акція з написання портретів «Благодійний портрет», Сорока Т.П.; 

15. Науково-практична студентська конференція «Новітні технології та матеріали 

в будівництві», викладачі будівельних дисциплін;  

16. Виставка студентських науково-теоретичних та практичних робіт, 

Павленко О.І. голова ЦК;  

17. Квест-кімната «Будівельна лабораторія», Сасовський Т.А., Павленко О.І.;  

18. Заняття на виробництві з дисципліни: «Будівельні конструкції», Грищук 

Ю.М., Петриковська А.А.; 

19. Майстер-клас з виготовлення писанок, Масло О.А. 

Підготовлено і подано до друку в журналі «Освіта. Технікуми, коледжі.» № 

1,2 (42) 2017, статті «Впровадження інноваційних педагогічних технологій як 

розвиток творчого потенціалу педагогів», Мартинова І.М.; «Особистість викладача 

(куратора) і психологічний контакт зі студентами», Захарчук В.М. 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ ПРОВЕЛИ: 

1. Петрівська Л.О., Математика, «Теорема про три перпендикуляри», група 11-Ф, 

17.02.2017; 

2. Лідич В.А., Фізичне виховання, «Баскетбол», група 32-Ю, 23.02.2017; 

3. Бондарчук І.П., Контроль і ревізія, «Визначення по кожному конкретному 

випадку порушень та їх характеру, розробка пропозицій щодо усунення 

виявлених недоліків ревізії основних засобів», 32-О група, 01.03.2017; 

4. Сабадишин В.Р., Комп’ютерна схемотехніка, «Основні поняття схемотехніки 

тригерів. Асинхронні та синхронні RS-тригери». Тригери типів JK, T, D, та DV, 

31-П група, 03.03.2017; 

5. Кунах І.С., Основи інформатики, «Робота в комп’ютерній мережі інтернет», 22-

Ю група, 15.03.2017; 

6. Христянович В.М., Захист Вітчизни, «Призначення і будова основних частин і 

механізмів автомата», 11-Ю група, 17.03.2017. 
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АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

16.03.2017 у методичному кабінеті коледжу відбулося засідання атестаційної 

комісії ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» з приводу атестації педагогічних працівників. Було 

атестовано 19 педагогічних працівників коледжу. 

На засіданні атестаційної комісії був присутній Марченко Андрій 

Володимирович, заступник начальника відділу регіонального розвитку, 

дистанційної освіти та заочного начиння Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, секретар атестаційної комісії Міністерства освіти і 

науки України. 

11 квітня 2017 р. в он-лайн режимі відбулася атестація педагогічних 

працівників коледжу на засіданні атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічних звань. Результати атестації педагогічних працівників у 2017 році такі: 

- атестовано на посаді керівників – 2 особи;  

- атестовано на посаді викладача – 19 осіб: атестовано на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «викладач-методист» 1 особу, присвоєно педагогічне 

звання «викладач-методист» 3 особам присвоєно педагогічне звання 

«старший викладач» 2 особам, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» 3 особам, підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» 1 особі, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» 6 особам, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» 3 особам. 

03-04 травня 2017 р. у коледжі було проведено відбірковий етап конкурсу 

«Педагогічні інновації», на який було представлено 146 методичних матеріалів 

викладачів, 34 студентські пошуково-дослідницькі роботи і 317 робіт художньо-

естетичної творчості. Загальна кількість представлених робіт становить 497. 

У 2016-2017 н. р. році викладачами видано у коледжі та представлено 14 

червня 2017 р. на заключний етап конкурсу «Педагогічні інновації» в ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 104 експонати – 88 методичних матеріали викладачів та 16 робіт 

художньо-естетичної творчості студентів та музейних експонатів. 

Серед 88 конкурсних методичних матеріалів представлено: 

- 12 сучасних навчальних посібників; 

- 1 електронний навчальний посібник; 

- 5 освітніх веб-сайтів, з них 2 персональні сайти викладачів (Кушнірук О.М., 

Хрипа Ю.В.), 3 – сайти структурних підрозділів (НПЦ із землевпорядкування 

(Лютко М.Г.); Відділення програмування (Якимчук І.О., Масталярчук Є.В.); Клуб 

«Картографи Google» (Качановський О.І., Лагоднюк Р.А.); 

- 3 комп’ютерних програми; 

- 7 сучасних засобів унаочнення; 

- 7 робочих зошитів; 

- 3 лабораторних практикуми; 

- 10 методичних розробок для виконання студентами практичних, лабораторних, 

курсових і дипломних робіт; 
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- 19 робіт, що розкривають досвід інноваційної діяльності під час організації і 

проведення позааудиторної, гурткової роботи з навчальних дисциплін та 

виховної роботи; 

- 21 робота, що розкриває педагогічну та інноваційну діяльність викладачів, 

циклових комісій та методичного кабінету. 

У коледжі організовано і проведено чотири конференції регіонального і 

всеукраїнського рівня, три з який було проведено у форматі Інтернет-

конференцій: 

1. V Інтернет- «GeoWeek 2017», який було організовано і проведено 

викладачами землевпорядного відділення Качановським О.І., Лютко 

М.Г.; Форум проходив з 06.03. до 10.03.2017, у Форумі взяли участь 21 

навчальний заклад, тематика Інтернет-форуму передбачала 7 напрямків, 

надійшло 95 статей.  

2. ІІ Регіональна міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція 

«Економічний розвиток країни: регіон, підприємство, освіта», 15 квітня 

2017 р.; 

3. VII регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція 

«Проблеми Українського суспільства: кіберзлочинність», 27 квітня 2017 

р.; 

4. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Моя професія землевпорядник – 

історія, сучасність, майбутнє», 28 квітня 2017 р. 

Видано чотири збірники матеріалів конференцій. 

27 квітня 2017 р. у Національному університеті «Острозька академія» 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Культурологія». Студенти 

коледжу вперше брали участь у цій олімпіаді. Мельник Вікторія, студентка 21-О 

групи, подавала есе для участі у І етапі олімпіади і набрала необхідну кількість балів 

для участі у ІІ етапі олімпіади. За результатами участі у ІІ етапі Мельник Вікторія 

посіла 5 місце. Підготувала студентку Лук’янчук С.В., викладач культурології. 

Вперше колективи художньої самодіяльності коледжу взяли участь у 

Міжнародному фестивалі «Голосіївська весна». 26 квітня 2017 року у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов 

Гала-концерт Міжнародного фестивалю «Голосіївська весна – 2017». 

У концертній програмі були представлені кращі номери художньої 

самодіяльності відокремлених структурних підрозділів та факультетів Університету. 

Конкурсна комісія та глядачі високо оцінили виконавську майстерність та 

професіоналізм студентки 21-Ю групи Приварської Олександри, яка стала 

переможницею у номінації «Сучасна хореографія» та отримала диплом І 

ступеня. 
Дипломом ІІ ступеня у номінації «Авторська поезія» нагороджена студентка 

21-Ф групи Грабар Валентина, дипломом ІІІ ступеня відзначено вокальний дует у 

складі студентки 21-О групи Федорук Софії та студентки 11-Ю групи Степанюк 

Яни. Наш коледж був нагороджений кубком та дипломом ІІІ ступеня. 

05 травня 2017 р. на базі коледжу було проведено засідання обласного 

методичного об’єднання методистів технікумів і коледжів, участь в якому брали 13 

методистів з 11 навчальних закладів області. Тема засідання «Удосконалення 

роботи з педагогічними працівниками та перспективи їх професійного росту» Перед 
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учасниками обласного методичного об’єднання виступили: Корсун Я.П., директор 

коледжу; Царук В.Ю., заступник директора з навчальної роботи; Якимчук І.О., 

завідувач відділення програмування; Русіна Н.Г., голова циклової комісії 

землевпорядних дисциплін; Балдич Л.В., методист коледжу. На засіданні був 

присутній методист ради директорів технікумі і коледжів Рівненської області 

Процюк В. К. 

11 травня 2017 р. Трофимчук Вадим представляв навчальний заклад на 

регіональному етапі конкурсу «Студент року 2017», який у цьому році проводився у 

Мирогощанськомі аграрному коледжі, де здобув третє місце. 

17 травня 2017 р. у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України Гуч Оксана, студентка спеціальності 

«Землевпорядкування», виступила зі звітом про роботу гуртка «Картографи Google» 

м. Р на VІ «Фестивалі студентської науки – 2017», приуроченому до Дня науки. 

Гурток «Картографи Google» м. Р достойно конкурував з університетським 

гуртками і зайняв ІІ місце серед гуртків. Керівниками гуртка «Картографи Google» 

м. Р є викладачі землевпорядних дисциплін: Качановський О. І., Лагоднюк Р. А., 

Кушнірук О. М., Лютко М. Г. 

22 травня 2017 р. у 156-у річницю з дня перепоховання Кобзаря наші 

студенти приєдналися до акції «Рівне читає», декламуючи у визначений час поезію 

Т.Г. Шевченка 

26 травня 2017 р. коледж взяв участь у святкуванні 119 річниці НУБіПУ, Дні 

університету. Був оформлений намет та підготовлена експозиція, у якій 

представлено нагороди коледжу, методичні роботи викладачів, роботи художньої 

творчості студентів та викладачів. Делегація від коледжу: Царук В. Ю., 

Качановський О. І., Балдич Л. В., Гуменюк В. Д., Гулюк С. І., Якимчук І.О., Олійник 

Г.А., Кунах І. С., студенти: Леошек Роман, 31-К група; Троцюк Світлана, 31-Ф 

група, Стеанюк Тетяна, 31-К груп, Крупко Богдан, 42-П група, Гуніч Ольга, 41-Ю 

група, Воробйова Оксана, 31-З група, Бондар Віта, 21-Д група, Савчук Вікторія, 21-Б 

група 

У лютому-березні уасть у 8 КОНФЕРЕНЦІЯХ взяли такі викладачі: Маляр 

О.П., Красько Т.П., Бойко Л.А., Тригубець Л.Р., Тищук Л.В., Юхимчук Ю.П., 

Шелепенко О.І., Капітула І.К., Сінькова Н.О., Русіна Н.Г., Люльчик В.О, Петрова 

О.М., Лагогднюк Р.А., Малимон С.С. (14 викладачів), підготовлено 14 статей: 

(перелік статей додається); участь у трьох КОНФЕРЕНЦІЯХ взяли п’ять 

СТУДЕНТІВ: Кобилянська М.В., 21-К; Василюк Ю.Р., 31-К; Ніколайчук В., 21-Ф 

Кононюк Анна, 42-З Юсенко Ольга, 32-З. Керівники робіт: Мартинова І.М., Балдич 

Л.В., Бойко Л.А., Малимон С.С., Русіна Н.Г. 

У квітні-травні участь у 7 КОНФЕРЕНЦІЯХ міжнародного та 

всеукраїнського рівнів участь взяли такі викладачі: Купчишина Т.В., Навозняк Л.М., 

Чорнобрива О.В., Матковська І.Д., Куделя О.О., Чернеча І.Г., Конончук О.М., Русіна 

Н.Г., Люльчик В.О, Рудько О.М., Лагогднюк Р.А., Кийко Н.М., Петрова О.М., 

Бусленко Г.М, Кушнірук О.М., (15 викладачів), підготовлено 12 статей. 

У квітні-травні участь у 9 КОНФЕРЕНЦІЯХ всеукраїнського та 

регіонального рівнів взяли 47 СТУДЕНТІВ: 

Бондарук Юлія, 21-О група; Ковальчук Марія, 21-О група; Мельник Вікторія, 21-О 

група; Романчук Ілона, 21-О група; Сидорук Яна, 21-О група, Матковський Богдан, 
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11-Ю група, Сідлецька Юлія, 31-Ю група, Величко Світлана, 31-Ю група, Бабак 

Лілія, 22-О група; Горщар Іванна, 22-О група; Козлюк Вікторія 22-О група; Хлівнюк 

Вікторія, 22-О група; Уїздовська Катерина 31-П; Хомич Олександр, 31-П; Кузьмич 

Юрій, 31-П; Козачок Віктор, 31-П; Сорочук Роман, 21-П; Крупеня Віталій, 32-П; 

Ніколайчук Вікторія, 21-Ф; Ніколайчук А.В., 31-Б група; Самсель А.Р., 21-Б група; 

Савчук С.М., 32-Б група; Савчук В.О., 21-Б, Кобилянська М.В., 21-К група; Кухар 

Д.А., 21-Ф група; Лисичук І.А., 31-К група, Крук Діана, 32-З група; Царук Вікторія, 

32-З група; Кононюк А., 42-3 група; Федюра О.С., 21-З група; Бєлоконь А. М., 21-З 

група; Жванський В.С., 21-З група; Мельник О.Г., 21-З група; Кононович Н.Ю., 32-З 

група; Бабич А., 22-З група; Парчук І., 11-З група; Крук М.М., 42-З група; Поляков 

Т.Ю., 42-З група; Юсенко О.І., 32-З група; Климейко О.Ю., 42-З група; Романович 

Ю.І., 42-З група; Рудюк Н.О., 31-З; Покотило М.І., 42-З група; Мисько О.Ю, 32-З 

група; Місюк І.В., 42-З група; Шандрук Ю. О., 41-З група. 

Керівники робіт: Купчишина Т.В., Матковська І.Д., Чорнобрива О.В., 

Якимчук І.О., Куделя О.О., Нікітська О.В., Юпаткіна Н.Я., Сабадишин В.Р., 

Матвійчук Т.А., Лисяк О.М., Шаперчук С.В., Павленко О.І., Медвідь М.М.. 

Садовський Т.А., Мартинова І.М., Олійник Г.А., Гулюк Ю.С., Русіна Н.Г., Люльчик 

В.О, Рудько О.М., Лагогднюк Р.А., Кийко Н.М., Петрова О.М., Бусленко Г.М, 

Кушнірук О.М., Лютко М.Г., Малимон С.С.. 

Підготовлено 7 статей у фахових виданнях викладачами: Кристопчук 

Т.Є. (3), Мартинова І.М. (2), Захарчук В.М., Качановський О.І., Балдич Л.В.  

ВИХОВНІ ТА ПОЗААУДИТОРНІ ЗАХОДИ ПРОВЕЛИ ЗАХОДИ ПРОВЕЛИ  

1. Студентська рада провела конкурсні програму до Дня закоханих (Дня св. 

Валетина), 14.02.2017; 

2. Басюк О.П., Відкритий виховний захід, присвячений Революції гідності, 

групи юридичного відділення, 24.02.2017; 

3. Хрипа Ю.В., Відкритий позааудиторний захід. Семінар-практикум 

«Інформаційні технології управління проектами» (дисципліна 

«Автоматизована система обробки інформації»), 42-П група, 01.03.2017; 

4. Кушнірук О.М., відповідно до листа НМЦ цивільного захисту та БЖД 

населення Рівненської області від 16.02.2017 № 113/07-10 організував та 

провів навчання працівників і студентів коледжу з теми «Надзвичайні 

ситуації на території Рівненської області за 2016 рік». Навчання проходило 

за графіком з 22.02.2017 до 09.03.2017, навчання проводили викладачі ТБ 

та БЖД: Мартинова І. М., Заремба В. П., Хористянович В.М.,  

5. Конкурс «Панна Весна», 09.03.2017; 
6. Талімончук О.Г., Бусленко Г.М., Зажицький С.О., виховний захід 

«Патріоти України – історія, сьогодення», 28.03.2017; 

7. Кушнірук О.М., відкрита виховна година для перших курсів «Про правила 

безпечного користування газу в побуті», 29.03.2017. Запрошена 

представник ПАТ «Рівнегаз» Бутенко Л.А.; 

8. І етап Міжнародного фестивалю «Голосіївська весна – 2017», 04.04.2017 

9. У квітні 2017 року проводився традиційний місячник «Квітни, Земле» 

(керівник гуртка «Джерело» Малимон С. С.); 
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10. 03 травня 2017 р. коледжі проведено конкурс «Студент року-2017», 

переможець якого, студент третього курсу відділення програмування 

Трофимчук Вадим,  

11. 18 травня 2017 р. у коледжі проведено День Вишиванки, (Якимчук І. О., 

завідувач відділення програмування, Куделя О. О., куратор навчальної 

групи 43-П). 

12. 07 червня 2017 р. проведено традиційний «День здоров’я», участь у якому 

взяли 860 студентів коледжу. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

1. Фесенко В.О., курси підвищення кваліфікації з математики, фізики, 

інформатики у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти 

з 06.02.23.02.2017;  

2. Петрук Г.М., курси підвищення кваліфікації з математики, фізики, 

інформатики у Рівненському інституті післядипломної педагогічної 

освіти06.02.23.02.2017; 

3. Шелепенко О.І., стажування з біології і хімії у Рівненському інституті 

післядипломної педагогічної освіти з 16.01. до 16.02.2017; 

4. Качановський О.І., НМЦ Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради, дистанційний курс «Сервіси Googl» у професійній діяльності 

заступника директор з 23.01. до 23.03.2017; 

5. Качановський О.І., НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курси 

підвищення кваліфікації заступників директорів з виробничої роботи з 

20.03. до 31.03.2017. 

6. Масталярчук Є.В., курси підвищення кваліфікації з «хмарних» технологій 

Microsoft у ННІ післядипломної освіти НУБіП України з 19.06. до 

30.06.2017;  

7. Хрипа М.В., стажування на кафедрі вищої математики у Рівненському 

державному гуманітарному університеті з 13.03. до 13.04.2017; 

 

Проведено рейтингове оцінювання роботи циклових комісій коледжу, 

результати якого наведено у таблиці. 


