
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ  ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 Сьогодні потреба у висококваліфікованих та ініціативних працівниках 

як ніколи зростає, тому питання професійної і практичної підготовки та 

виховання конкурентоспроможних фахівців під час навчання у  коледжі 

набувають особливого значення.  Саме над досягненням високоякісної та 

професійної фахової освіти в галузі гірництва  працюють викладачі циклової 

комісії гірничо-електромеханічних дисциплін Червоноградського гірничо-

економічного фахового коледжу.   

 Викладачі комісії примножують досягнення та зберігають багаті 

традиції коледжу, оскільки комісія функціонує з дня його заснування. Ще 

однією із особливостей циклової комісії гірничо-електромеханічних 

дисциплін є те, що більшість викладачів у різний час навчалися у коледжі. 

  Згуртований  колектив комісії налічує  7 фахівців, різних за віком 

і досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують 

отримання здобувачами освіти системних знань про професійну сферу 

діяльності, її специфіку та формують особистісні якості фахівця.  

 Циклова комісія гірничо-електромеханічних дисциплін готує фахових 

молодших бакалаврів з гірництва. Підготовка здобувачів освіти проводиться 

за двома освітньо-професійними програмами : "Підземна розробка корисних 

копалин", "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв" 

 Циклова комісія має в своєму розпорядженні  спеціалізовані 

лабораторії, кабінети, підземний гірничий полігон, в яких проводяться усі 

види навчальних занять. Вивчення будь-якої  спеціальної дисципліни 

методично поділяється на такі етапи: теоретичне навчання, лабораторно-

практичне та проходження практики. Сам такий підхід до навчального 

процесу дозволяє студентам досконало засвоїти курс вивчення усіх 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

  Викладачі комісії працюють над проблемою «Інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності під час дистанційного навчання у 

процесі вивчення дисциплін гірничо-електромеханічного циклу».  Навчальна 

платформа Microsoft Teams, яка використовується в коледжі, дозволяє 

викладачам ефективно  запроваджувати інтерактивні вправи з використанням 

застосунків  Learning Apps, Wordwall та ін.  для контролю знань студентів та 

в цілому створила нові засоби впливу і значно підвищила ефективність 

проведення навчальних занять, і не лише дистанційно. 
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http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b2bd68a5c53b89521216d37_0.html


 Викладачі комісії працюють над оновленням навчально-методичної 

літератури; впроваджують сучасні технології навчання; вміло 

використовують імітаційні технології навчання; розширюють можливості 

контролю знань студентів, що в цілому дозволяє удосконалювати якість 

наявних технологій підготовки  гірничих спеціалістів. 

 В комісії гірничо-електромеханічних дисциплін коледжу значна увага 

приділяється і виховному процесу. Вже стали традиційними виховні години - 

присвячені проводам студентів випускних курсів на виробничу практику на 

гірничі підприємства та присвячені популяризації спеціальності "Гірництво", 

предметні олімпіади, брейн-ринги за спеціальністю та ін. 

 Усі викладачі  комісії активно залучають студентів коледжу до 

науково-пошукової роботи. Результатами  такої роботи є їх участь у 

студентських науково-практичних конференціях не лише у межах 

навчального закладу, але й в інших закладах освіти. Вже стало традиційним  

брати участь у студентських конференціях "Світ навколо нас" м. Львів, 

"ЕкоБіоХім" м. Дніпро, «Земля не нам належить – ми Землі», м. Кам'янське 

та ін. 

  

  



ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ  

"ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН" 

 

  Бабій Юрій Валерійович - викладач гірничих дисциплін  

Освіта -  Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий 

університет" 

Основний предмет - "Основи геології" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  І категорії» 

Педагогічний стаж - 9 років 

Методична проблема: "Сучасні методи викладання дисциплін гірничого 

циклу в коледжі"  

 

  Варениця Роман Володимирович - завідувач лабораторією 

Освіта – Національна гірнича академія України  

Основний предмет - "Гірнича механіка" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст» 

Педагогічний стаж - 7 років 

Методична проблема: "Використання інноваційних технологій при 

викладанні гірничих дисциплін" 

 

  Гавалко Ольга Миколаївна - викладач гірничих дисциплін 

Освіта - Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут імені І.Сікорського" 

Основний предмет - "Охорона праці" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  І категорії» 

Педагогічний стаж - 14 років 

Методична проблема: "Сучасні методи викладання дисципліни Охорона 

праці" в коледжі" 

  

   

   Кулина Світлана Львівна - викладач гірничих дисциплін, 

голова  циклової комісії 

Освіта -  Ленінградський гірничий інститут ім.Г.В.Плєханова, Національний 

університет "Львівська політехніка" 

Основний предмет - "Спорудження гірничих виробок" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  вищої категорії», педагогічне звання 

"викладач - методист" 



Член науково-методичної комісії № 6  з природничих наук, будівництва, 

технологій та транспорту  у підкомісії 184 «Гірництво», (галузь знань 18 

«Виробництво та технології») при МОН України.  

Заступник голови фахового методоб’єднання за спеціальністю 184 

"Гірництво" 

Педагогічний стаж - 28 років 

Методична проблема: "Використання сучасних освітніх технологій при 

вивченні екології" 

 

      Романчук Марія Іванівна - викладач гірничих дисциплін 

Освіта - Львівський політехнічний інститут,  Всесоюзний ордена Трудового  

  Червоного Прапора заочний політехнічний інститут 

Основний предмет - "Технологія підземної розробки корисних копалин" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  вищої категорії», педагогічне звання 

"старший викладач" 

Педагогічний стаж - 28 років 

Методична проблема : "Розвиток творчої навчальної діяльності в процесі 

вивчення дисциплін гірничого циклу" 

  

     Романчук Сергій Степанович - викладач гірничих дисциплін 

Освіта -  Національний університет "Львівська політехніка" 

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 

Основний предмет - "Аерологія гірничих виробок" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  І категорії» 

Педагогічний стаж - 14 років 

Методична проблема - "Професійне зростання викладача коледжу: сучасні 

підходи" 

 

Теодорович Вадим Вадимович - викладач гірничо-електромеханічних 

дисциплін 

Освіта -  Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий 

університет" 

Основний предмет - "Гірнича електротехніка" 

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст  І категорії» 

Педагогічний стаж - 8 років 

Методична проблема: "Міжпредметні проблеми в процесі активізації 

пізнавальної діяльності студента в коледжі" 

 

  

 


