
 Робота з комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів 
 

 

№ з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предмету, майстерні, 

лабораторії 

Поповнення  

навчально- матеріальної бази 

кабінету, майстерні, 
лабораторії 

 
Відповідальні 

Лабораторія №2 
Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики 

Методична розробка майстер-

класу на тему: «Перевірка роботи 

блоків керування і захисту 

пускача типу ПРА» 

Резистори (47 Ом), діоди 

(Д220), проводи, мегометр, 

вимірювальний прилад 

Замліла Л.В 

Лабораторія №1 
Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики 

Розробка вікторини «ВГАДАЙ 

ПРОФЕСІЮ»  

Дидактичний матеріал на тему: 

«Пускачі 125Б; 63,125БТ» 

Резистори (47 Ом), діоди 

(Д220), дроти, мегометр, 

вимірювальний прилад 

Технічні паспорти на 

обладнання КД – 200/500,   

КД – 90, СУВ – 650 М,          

КУУВ - 250 

Красюк В.І. 

Лабораторія № 3 
Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики 

Інструкційно-технологічні картки 

з теми: «Асинхронні двигуни», 

«Основні та додаткові засоби 

захисту» 

Робоче місце для пайки 

(паяльник,лудила, щипці для 

зняття ізоляції, тиски), дроти, 

олово, Резистори (47 Ом), 

діоди (Д220) 

Должикова І.В. 

Зала гірничих 

машин 

Розробка уроку інтелектуальний 

марафон з предмету 

«Електротехніка» за темою 

«Електромагнетизм», 

інструкційно-технологічні картки 

з теми «Слюсарні роботи» 

Придбано набір спецключів, 

гайки, болти, шайби, гравери 

Сурган Н.В. 



Лабораторія № 4 
Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики 

Розробка  інструкцій з охорони 

праці по темам згідно 

календарного плану за професією: 

«Електрослюсар підземний» 

Тестові завдання з предмету 

«Будова, ремонт та експлуатація 

ГШО» для Міжрегіонального 

конкурсу «Кращій за професією: 

електрослюсар підземний». 

Методична розробка 

відкритого бінарного уроку: 

Виробниче навчання за темою 

«Оброблення, з’єднання гнучкого 

екранованого кабелю типу 

КГШЕ» 

Предмет «Будова, ремонт та 

експлуатація гірничошахтного 

обладнання» за темою 

«Призначення,устрій гнучких 

кабелів типу КГШЕ» 

Розробка  банеру «Принципова 

електрична схема СУВ-350А» 

 

Виготовлення банеру 

«Принципова електрична 

схема СУВ-350А», придбання 

діелектричного килима, 

поповнення діючого 

обладнання (пускач ПМЕ, КУ 

– 92,), дроти, резистори        

(47 Ом), діоди (Д220) 

Овчарова Т.В. 

Електромонтажна 

майстерня 

Розробка інструкційно 

технологічної картки за темою 

«Монтаж КУ-92, КУ-91 ». 

Методична розробка уроку 

виробничого навчання з теми 

Робоче місце для пайки 

(паяльник,лудила, щипці для 

зняття ізоляції, тиски), дроти, 

олово, Резистори (47 Ом), 

діоди (Д220) 

Мальцева А.І. 



«Монтаж поверхневих 

нереверсивних пускачів типу 

ПМЕ з підключенням 

однофазного асинхронного 

двигуна» 

Зала гірничих 

машин 

Доповнення опорного конспекту 

«Стрічковий конвеєр, АУК-1М»,  

посібник  «Комплекс засобів для 

прогнозу керування 

гірничошахтного обладнання»;  

Розробка тестів для вхідного 

контролю за професіями 

«Електрослюсар підземний», 

«Машиніст підземних 

установок», «Прохідник», 

«МГВМ», «Гірник очисного 

забою» 

 

Придбано гайки, болти, 

шайби, гравери 

Хамаза Г.П. 

Зала гірничих 

машин 

Методична розробка майстер-

класу з теми «Розбирання та 

підключення до обладнання 

гнучкого кабелю типу ……» 

Придбано гайки, болти, 

шайби, гравери 

Трембач В.С. 

Лабораторія № 3           
«Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики» 

Презентація на тему «Шахтний 

локомотивний транспорт» 

Презентація на тему «Професія 

«Машиніст електровоза. Етапи 

еволюції». 

Розробка інструкційно 

 Калініна І.А. 



технологічної картки за темою     

« Устрій та технічне 

обслуговування  шахтних 

електровозів АМ-8Д» 

Зала гірничих 

машин 

Методична розробка брейн-рингу 

на тему «Гірничошахтне 

обладнання» 

Придбано набір спецключів, 

гайки, болти, шайби, гравери 

Селюгіна К.С. 

Кабінет №20 
«Гірничої 

електротехніки та 

рудникової 

автоматики» 

Методична розробка  уроку – 

тренінгу по темі «Захисти 

пускача ПВІ -320 МВ» 

Тестові завдання з предмету 

«Гірнича електротехніка» 

Електрифікований стенд 

«Пускач типу ПВІ – 125БТ», 

трансформатор Тесла, макет 

лебідки,  

Орлова З.В. 

Кабінет №29 

Матеріалознавсво 

Методична розробка  уроку – гри 

на тему «Монетні сплави» 

Картки – завдання за темами: 

«Кольорові метали», 

«Діелектрики», 

«Напівпровідники».Відеоматеріа

ли: «Порівняння сталей на іскру», 

«Компаунди», «Виготовлення 

алюмінію»  

 Шелег К.О. 

Кабінет №27 
гірничої справи та 

спецтехнології  

Презентація на тему «Як стати 

професіоналом» 

 Кубрак К.І. 

Кабінет №31 
інформаційно – 

комунікаційних 

технологій 

 Опорні конспекти за темами 

«Технології опрацьовування 

мультимедійних даних», 

«Основні поняття мови, розмітки 

 Номофілова Л.І. 



 гіпертексту HTML» 

Лабораторія №2 

«Пускової апаратури 

та рудникової 

автоматики» 

Розробка «Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів з 

виробничого навчання по 

професії «Електрослюсар 

підземний» за темою програми 

№5: «Ремонт та монтаж 

рудникового електрообладнання і 

рудникової автоматики»; 

Картки завдання  за темами 

програми за спеціальністю: 

«електрослюсар підземний; 

машиніст підземних установок»; 

Розробка тестів для вхідного 

контролю за професіями 

«Електрослюсар підземний»; 

«Машиніст підземних установок» 

 

Придбання діелектричних 

килимів; поповнення деяким 

електромонтажним 

інструментом; вимірювальний 

прилад;  

Загорська О.О. 

 


