
Педагогічний 
досвід роботи викладача 
спецтехнічних дисциплін 

Мидловця Максима
Володимировича



➢ загальні відомості
➢ методична робота
➢ навчальна діяльність
➢ виховна робота
➢ позааудиторна діяльність
➢ гурткова робота
➢ моє хобі
➢ досягнення 



●ДАТА НАРОДЖЕННЯ-14.04.1984 

●ОСВІТА     - ВИЩА, МАГІСТР  

●СПЕЦІАЛЬНІСТЬ- ІНЖЕНЕР-

ЕНЕРГЕТИК

●ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ- 15р

●КАТЕГОРІЯ – СПЕЦІАЛІСТ І  

КАТЕГОРІЇ        

●МІСЦЕ РОБОТИ – ВСП 

«ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БНАУ»





ЖИТТЄВЕ КРЕДО
Любити життя, і цінувати
кожну його хвилину,
нести радість, у книгах-
шукати істину, у людях –
мудрість».



"Навчу кожного, хто хоче
навчитись".



Методична

робота









«Педагогічний ОСКАР – 2020»
Переможець у номінації «Електронний 
навчально-методичний посібник, 
ресурс» ІІІ місце.



Стаття 
листопад 2019.
Навчання і труд 
поруч ідуть.
Технолого-
економічному
коледжу 75



Стаття  
у газеті БНАУ вересень 2019



ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ



Інститут післядипломного навчання БНАУ



КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА













24 лютого 2021 року у групі К-41,42

з навчальної дисципліни «Монтаж,

експлуатація та ремонт холодильних

машин» проведено демонстраційне

заняття на тему: «Підготовка

холодильної установки ХМ-АУ45 до

пуску, пуск та зупинка»

Навчальна    

діяльність







Виховна 

робота   
11 березня 2020 року у групі К-32 

холодильно-технологічного відділення 

спеціальності 142 «Енергетичне 

машинобудування» провів виховну 

годину на тему: «КОРОНАВІРУС 2019-

NCOV – заходи безпеки».



Щоб зробити себе менш вразливим до 

вірусів, завжди дотримуйтеся 

рекомендацій:

• ретельно мийте руки

• уникайте близьких контактів із хворими;

• збалансовано харчуйтеся

• пийте достатню кількість рідини

• провітрюйте та зволожуйте приміщення

• ведіть здоровий спосіб життя

• подбайте про повноцінний сон

• не споживайте сирих чи недостатньо

термічно оброблених продуктів

тваринного походження





Позааудиторна

діяльність
Вогонь - це не іграшка 

В рамках проведення «Тижня 

пожежної         безпеки».

Студенти ознайомились з

будовою і принципом дій

вогнегасника та застосували здобуті

навички на практиці





16 травня 2020 року

У Всесвітній День

вишиванки долучилися до 

флешмобу студенти  

холодильно-технологічного 

відділення групи К-32





30 січня 2020 року 

Екскурсія на ПрАТ

«ОБОЛОНЬ» — найбільший 

виробник напоїв в Україні, 

студенти групи К-11





06 лютого 2020 року

Екскурсія на ТОВ «Пивоварня 

Зіберта» виробник напоїв в 

Україні

студенти групи   К-12





25 жовтня 2018 року 

Екскурсія на ТОВ 

"Білоцерківські будматеріали" 

студенти групи К-11





Екскурсія в село Мазепинці 

студенти групи   К-12

ознайомились з Храмом 

Святителя Миколая та 

традиціями





Гурткова 

робота
Використання 

комп'ютерних програм:

КОМПАС-ГРАФИК, 

CoolPacK та виконання 

різноманітних стендів











28 лютого 2020 року

студенти груп К-21 та К-22 

холодильно-технологічного 

відділення прийняли участь 

у  конкурсі на кращі плакати 

«З вогнем не жартуй»









Моє хобі
















