
ПОРТФОЛІО

кандидата технічних наук,

в.о. завідувача кафедрою машин і обладнання АПВ, 

доцента в ВП НУБІП України "Ніжинський агротехнічний інститут"; 

(голови циклової комісії “Технічного сервісу машин та експлуатації машин і 

обладнання” з 1 вересня 2012 року по 1 вересня 2014 року) старшого викладача 

в ВП НУБІП України "Ніжинський агротехнічний коледж"; 

Ікальчика Миколи Івановича

Ніжин – 2015
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Педагогічне кредо: всі студенти мають

здібності, завдання викладача допомогти

студенту повірити в себе, знайти ці

здібності та їх примножити.
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Зміст

• Розділ 1. Загальні відомості про викладача.

• Розділ 2. Навчальна робота.

• Розділ 3. Наукова робота.

• Розділ 4. Навчально-науково-інноваційна робота.

• Розділ 5. Науково методична робота.

• Розділ 6. Культурно-виховна робота.

• Розділ 7. Матеріальна база.



Рейтинг ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» за 2013-2014 н.р.  

• 1. …

• 2. …

• 3. …

• 4. …

• 5. …

• 6. Ікальчик  М.І.       - 2,47

• 7. …
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За період роботи зарекомендував себе як знаючий свою справу технічно

грамотний, висококваліфікований спеціаліст. Викладає предмет "Механізація

тваринництва". Заняття проводить на високому методичному рівні. Постійно працює

над вдосконаленням педагогічної майстерності. В своїй роботі використовує

передові технології навчання. Вчасно проводить відкриті уроки. Розробив

комп'ютерну програму для проведення контролю знань студентів. Постійно працює

над вдосконаленням матеріально-технічної бази кабінету та методичного

забезпечення занять.

Значну увагу Ікальчик М. І. приділяє методичній роботі, розробці навчально-

методичного комплексу дисциплін „Машини і обладнання для тваринництва” та

„Машини та обладнання для переробки с.г. продукції”.

Вимогливий, принциповий, користується авторитетом серед викладачів та

студентів інституту. Відзначається загальною культурою.

За атестаційний період написаний підручник "Механізація тваринництва",

опубліковано 33 наукові роботи, якими є 2 статті у міжнародному виданні, 12 статей

у фахових наукових журналах та збірниках, 11 доповідей, опублікованих у

матеріалах науково-практичних конференцій, 4 тези доповідей. Опубліковані 12

методичних вказівок. Отримав 4 патенти України на корисну модель. Прийняв

участь та зробив доповідь на 13 наукових конференціях, підготував 7 студентів до

участі у студентських науково-практичних конференціях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
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Розділ 1. Загальні відомості про викладача.

Прізвище,  ім’я, по 

батькові 

Ікальчик Микола Іванович

1.Дата народження 22 жовтня 1962  року

2.Освіта (навчальний заклад, 

кваліфікація, рік закінчення)

Ніжинський технікум механізації с.г. (технік-механік) - 1981 р.

Українська сільськогосподарська академія (інженер-механік) -1986 р.

Українська сільськогосподарська академія (педагогічний факультет) -1990 р.

3.Спеціальність механізація сільського господарства

4.Трудова діяльність 1986-1989 рр. колгосп ім. Бондаренка Яготинського р-ну, Київської 

обл.(механік, гол. інженер)

1990 р. і до теперішнього часу ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

2014 р. і до теперішнього часу ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

5.Загальний стаж педагогічної 

діяльності 

24 роки

6.Стаж роботи на виробництві 

за фахом 

3 роки

7. Підвищення кваліфікації НУБіП України, ННІ післядипломної освіти 17-28 березня 2014 р.

8. Методична проблема Формування у студентів навичок, вмінь та особистих якостей, необхідних 

для професійної підготовки фахівця

9. Електронна пошта kol489@yandex.ua
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ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ 
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НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ 

ВИКЛАДАЧ 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва», 

- «Машини та обладнання для тваринництва»

- «Машиновикористання в тваринництві»

- «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської

продукції»

- «Машиновикористання в переробних підприємствах»

«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

для студентів спеціальності 5.10010201 Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання агропромислового виробництва

- «Машини і обладнання для тваринництва»

- „Машини і обладнання для зберігання та переробки с.г. продукції” 
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ВІДКРИТІ ЗАХОДИ

№ 

п/п

Дисципліна Тема Форма

проведення

Дата

проведення

1. Машини і 

обладнання для 

тваринництва

Обладнання для водопостачання

ферм та напування тварин

лекція 2 листопада

2011 р.

2. Машини і 

обладнання для 

тваринництва

Засоби для роздавання кормів лекція 27 жовтня 

2012 р.

3. Машини і 

обладнання для 

тваринництва

Засоби для видалення та утилізації

гною

лекція 05 квітня

2013 р.

4. Машини і 

обладнання для 

тваринництва

Доїльні агрегати та установки лекція 15 жовтня

2014 р.



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
10

Вакуум-насос фірми “Де-лаваль



ПРАКТИКА: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕЛЯТНИКА 2011-2012 роки11



КАРТА САМООСВІТИ
12

№ 

п/п

Напрямок самоосвіти Форма роботи Термін 

виконання

Результат

1 Методики психологічного

діагностування особистості

Інноваційні 

технології навчання

2011 р. Впровадже

ння в 

навчально-

виховний 

процес

2 Методика організації

навчального процесу з

використанням електронних

навчальних курсів, на прикладі

дисципліни «Машини і

обладнання для

тваринництва»

Інноваційні 

технології навчання

2014 р. Впровадже

ння в 

навчально-

виховний 

процес

3 Інноваційні технології в

навчальному процесі

(Удосконалення технології

прибирання гною при

безприв’язному боксовому

утриманні ВРХ)

Інноваційні 

технології навчання

2014 р. Впровадже

ння в 

навчально-

виховний 

процес
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УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ

1.  Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, 

аспірантів і студентів "Пріоритети інноваційного розвитку агропромислового виробництва України» 

(Ніжин, 2012 р.);

2. Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, 

аспірантів і студентів "Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури 

суспільства" , (Ніжин 2013 р.);

3. Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток аграрної сфери», (Київ, 2013 р.); 

4. ХІІІ Всеукраїнська конференція науково-педагогічних працівників та аспірантів «Проблеми та 

перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування», (Київ, 2013 р.);  

5.Міжнародній науковій конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та 

прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», (смт. Дослідницьке, 2013 р.); 

6. Міжнародній науковій конференції «Біоресурси планети та біобезпека навколишнього 

середовища: проблеми та перспективи», (Київ, 2013 р.);  

7.Науково-практичній конференції «Високі технології в аграрному виробництві» (Київ, 2013 р.);

8. ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», 

(смт. Глеваха 2013 р.);

9. VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми збалансованого 

природокористування», (Кам’янець-Подільський 2013 р.); 

10. Міжнародній науково-практичній конференції «Технічний прогрес в АПК» 

(Харків, 2014 р.);

11. Міжнародній науковій сесії «Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин» (Харків, 

2014 р.).

12. IХ міжнар. наук.-практ. Конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації 

сільськогосподарської техніки» Кіровоград, (2013 р.)

13. Міжнар. конф. науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів. 

«Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування» 

11 – 15 берез. 2014 р.



ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

№ 

п/п

Назва Кількість, шт

1. Підручник 1

2. У міжнародних виданнях 2

3. У фахових виданнях 12

4. Патенти України 4

5. Тези доповідей 4

6. Матеріали конференцій 11

7. Методичні матеріали 6

14
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УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

ТА СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НМЦ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

№ 

п/п

Назва роботи Номінація Рік

1 Методичні рекомендації та перелік тем з дисципліни до виконання курсового 

проекту з дисципліни „Машини і обладнання для переробки с. г. продукції” для 

самостійної роботи студентів ЗФН спеціальності 5.10010201 „Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”. 

Інноваційні 

технології навчання

2013

2 Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи

"Обладнання для виготовлення твердого сиру" 

Інноваційні 

технології навчання

2013

3 Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи

"Обладнання для виготовлення вершкового масла" 

Інноваційні 

технології навчання

2013

4 Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи "Вивчення

загальної будови, розрахунку, роботи та правил обслуговування кутерiв" 

Інноваційні 

технології навчання

2013
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.

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

.

Стаття у міжнародному виданні

1. Голуб Г. Расчет линии уборки навоза при безпривязном содержании КРС / Г. Голуб, В. 

Хмелёвский, Н. Икальчик, Н. Шаблий // Motrol. Commission of motorization and energetics in 

agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – LUBLIN 

– RZESZÓW, 2013. – Vol. 15, No 3. – С.187–198.

2.Голуб Г. Энергоёмкость уборки навоза усовершенствованной скреперной установкой / Г. 

Голуб, В. Теслюк, В. Хмелёвский, Н. Икальчик // Motrol. Commission of motorization and 

energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry 

machinery. – LUBLIN – RZESZÓW, 2014. – Vol. 16, No 3. – С.215–222.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Пилипака С. Ф. Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки / С. 

Ф. Пилипака, Г. А. Голуб, М. І. Ікальчик // Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка  та  енергетика  АПК. – 2013. – Вип. 

185, Ч. 1. – С. 18–24.

2. Ікальчик М. І. Удосконалення скреперної установки для прибирання гною / М. І. Ікальчик // 

Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2013. – Вип. 97 Т.1. – С. 613–618. 

3. Розрахунок похилої поверхні скребка гноєприбиральної установки / С. Ф. Пилипака, Г. А. 

Голуб, В. С. Хмельовський, М. І. Ікальчик // Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2013. – Вип. 132. – С. 404–410.



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ (продовження)

• 4. Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки з поперечним 
перерізом у вигляді параболи / С. Пилипака, Г. Голуб, В. Хмельовський, М. Ікальчик // 
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для 
сільського господарства України : збірник наук. пр. : ДНУ «Український науково-дослідний 
інститут прогнозування та випробування ім. Л. Погорілого». – 2013. – Вип. 17 (31), Кн. 1. – С. 
411–420.

• 5. Ікальчик М. І. Обґрунтування впливу конструкційних параметрів на продуктивність 
удосконаленої скреперної установки для прибирання гною / М. І. Ікальчик // Конструювання, 
виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2013. – Вип. 43, Ч. 2. – С. 89–
95.

• 6. Ікальчик М.І. Вплив параметрів удосконаленої скреперної установки на якість очищення 
гнойового каналу / М.І. Ікальчик // Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. П.М. Василенка. Технічні системи і технології тваринництва. –
Харків, 2014. – Випуск №144. – С. 29-37.

• 7. Ікальчик М.І. Удосконалення механізованого процесу прибирання гною / М.І. Ікальчик // 
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний 
збірник. – Житомир : Полісся, 2014. – Вип. №2(45), т. 4, ч. І. – С. 328-332.

• 8. Ікальчик М. І. Обґрунтування комплектування обладнання для безприв’язного утримання 
дійного стада / М. І. Ікальчик // Сучасні проблеми збалансованого природокористування : 
збірник наукових праць Подільського аграрного університету – Кам’янець-Подільський, 
2014. – С. 198 – 200.
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ДРУКОВАНІ ПРАЦІ(продовження)

• 9. Ікальчик М. І. Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при 
безприв’язному утриманні ВРХ / М. І. Ікальчик // Вісник Львівського національного аграрного 
університету м. Дубляни – 2014.

• 10. В.С. Хмельовський Дослідження питомої енергоємності удосконаленої скреперної 
установки з урахуванням якості роботи / В.С. Хмельовський Ікальчик М. І. // Збірник 
„Сільськогосподарські машини” Луцького національного технічного університету – 2014.

• 11. Ясенецький В.А. Сільськогосподарська техніка на виставці Агро-Сфера / В. Ясенецький, 
Т. Бабинець, О. Паніотова, В. Чорношкур, М. Ікальчик // Науково-виробничий журнал 
«Техніка і технології АПК» . – 2014. - №11(62). - С.43-46

• 12. Чорношкур В. Техніка на міжнародній виставці «Агрофорум-2014»/ В. Чорношкур, М.  
Ікальчик //  Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК». – 2015. - №2(65). - С.44-
45.
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Тези доповідей 4 шт:

• 1. Ікальчик М.І. Удосконалення процесу сепарування молока комбінованим сепаратором / 
М.І. Ікальчик, О.А. Дениско, А.І. Ткачук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – Київ, 2011. – С.128-129.

• 2. Ікальчик М. І. Розробка скрепера скреперної установки для прибирання гною / М. І. 
Ікальчик // Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем 
природокористування: ХІІІ всеукр. конф. науково-педагогічних працівників, наукових 
співробітників і аспірантів. 11 – 15 берез. 2013 р.: тези допов. – К., 2013. – C. 45.

• 3. Ікальчик М. І. Методика визначення фізико-механічних властивостей гною, які впливають 
на роботу скреперної установки для прибирання гною / М. І. Ікальчик // Проблеми та 
перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: міжнар. 
конф. науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів. 11 – 15 берез. 
2014 р.: тези допов. – К., 2014. – C. 28.

• 4. Ікальчик М. І. Розробка графіка включень установки для прибирання гною за 
безприв’язного утримання ВРХ / М. І. Ікальчик // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-
технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» тези 
допов.  - Глеваха, 2014. – С. 148,149.
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Доповідей, опублікованих у матеріалах 

науково-практичних конференцій – 11
• 1. Ікальчик М.І. Стан та перспективи механізації доїння корів / М.І. Ікальчик // Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 
студентів "Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства України: концепції, 
методологія, технології, практика" : зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач (голова) [та ін.]. - Ніжин, 2011. 
- С.23-26.

• 2. Петренко І.В. Проблеми механізації приготування та роздавання кормів на фермі ВРХ та шляхи 
їх вирішення / І.В.Петренко, М.І. Ікальчик // Матеріали Міжнародної студентської науково-
практичної конференції "Інтеграція науки й виробництва як невід'ємний фактор розвитку АПК 
України" : зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач (голова) [та ін.]. - Ніжин, 2011. - С.73-78.

• 3. Михаль А.С. Реконструкція корівника під безприв’язне утримання тварин з розробкою 
автонапувалки / А.С. Михаль, М.І. Ікальчик // Матеріали Міжнародної студентської науково-
практичної конференції "Інтеграція науки й виробництва як невід'ємний фактор розвитку АПК 
України" : зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач (голова) [та ін.]. - Ніжин, 2011. - С.57-61

• 4. Прокопович П.І. Впровадження передових технологій утримання свиней / П.І. Прокопович, М.І. 
Ікальчик // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Наукові 
дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України" : зб. наук. пр. / 
Редкол.: В.С. Лукач (голова) та ін. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. - С.38-41.

• 5. Тимко В.В. Типи годівлі свиней, їх переваги та недоліки / В.В. Тимко, М.І. Ікальчик М.І. // 
Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Наукові дослідження молоді 
у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України" : зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач 
(голова) [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2012. - С.46-50.

• 6. Ікальчик М.І. Реконструкція телятника під комбібоксове утримання в ННВП «Ніжинський 
агротехнічний інститут» / М.І. Ікальчик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів "Пріоритети інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва України: досвід, можливості, технології" :  зб. наук. пр. / 
Редкол.: В.С. Лукач [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2012. - С.27-30.
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Доповідей, опублікованих у матеріалах науково-

практичних конференцій – 11 (продовження)

• 7. Кацалап Ю.В. Застосування сучасного обладнання для безприв’язного утримання ВРХ / 
Ю.В. Кацалап, М.І. Ікальчик М.І. // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної 
конференції "Перспективи розвитку аграрної вищої освіти України очима молодих науковців 
" : зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач (голова) [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. - С.35-
38.

• 8. Ікальчик М.І. Прибирання гною в корівниках / М.І. Ікальчик // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і 
студентів "Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства" :  
зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. - С.83-86.

• 9. Ікальчик М. І. Аналіз процесу прибирання гною за безприв’язного утримання великої 
рогатої худоби / М. І. Ікальчик // Сучасні проблеми землеробської механіки: XIV міжнар. 
наук.-техн. конф. 16–19 жовт. 2013 р.: матеріали конф. – Глеваха, 2013. – Вип. 98, Т 2. – С. 
41–45.
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10. Ікальчик М. І. Визначення споживаної 

потужності скреперної установки для прибирання 

гною / М. І. Ікальчик // Сучасні проблеми 

збалансованого природокористування: VIII наук.-

практ. конф. 28-29 листоп. 2013 р.: матеріали конф.  

– Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 201–206.

11. Ікальчик М. І. Вплив конструкційних параметрів 

на продуктивність скреперної установки / М. І. 

Ікальчик // Проблеми конструювання, виробництва 

та експлуатації сільськогосподарської техніки: IХ 

міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 листоп. 2013 р.: 

матеріали конф.  –Кіровоград, 2013. –Вип. 2. – С. 

14–17.



Розділ 3. Наукова робота

Захист дисертації на тему: «Обґрунтування 

параметрів скреперної установки для 

прибирання гною» – червень 2014р.

22

Залежність питомих витрат енергії з урахуванням

якості прибирання гною удосконаленою

скреперною установкою від кута розкриття та кута

нахилу скребків скрепера



1. Пат. на корисну модель № 49716 Україна, МПК (2009) B02C 17/00. Конусна дробарка / О. І. 

Єременко, М. Є. Шаблій, М. І. Ікальчик [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. - № u200911335 ; заявл 06.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. №9. 

2. Пат. на корисну модель № 77707 Україна, МПК (2013.01) F04B 47/00. Cпосіб захисту 

свердловинного насоса від перегріву / М. Є. Шаблій, М. І. Ікальчик, В. І. Василюк; Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. - № u2012 09466 ; заявл 03.08.2013 ; 

опубл. 25.02.2013, Бюл. №4. 

3. Пат. на корисну модель № 80130 Україна, МПК А01К 1/01 (2006.01) u 2012 14336. Скрепер для 

прибирання гною / Ікальчик М. І., Голуб Г. А., Шаблій М. Є., Хмельовський В. С.; заявник та 

патентовласник Ікальчик М. І. – заявл. 14.12.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9.

4.Пат. на корисну модель № 82787 Україна, МПК А01К 1/01 (2006.01)  u 2013 01462. Скреперний 

пристрій для прибирання гною / Ікальчик М. І., Голуб Г. А., Шаблій М. Є., Хмельовський В. С.; 

заявник та патентовласник Ікальчик М. І. – заявл. 07.02.2013; опубл. 12.08.2013, Бюл. №15.

Отриманих патентів – 4
23



Розробок, які впроваджені у виробництво, – 3
“Скреперна установка для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях” для 

поліпшення якості прибирання поверхні гнойового каналу, зниження 

енергомісткості процесу прибирання гною,

ТДВ «Брацлав» (смт. Брацлав, Немирівський р-н., Вінницька обл.; акт від 

11.11.2013р.),

ПАТ«Ніжинський дослідно механічний завод» (м. Ніжин Чернігівської обл.; акт від 

12.02.2014р.), 

ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин 

Чернігівської обл.; акт від 18.02.2014р.)
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Відповідно до плану державної науково-технічної тематики НУБіП України "Обґрунтувати інтегровані 

технологічні процеси та технічні засоби для органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції в агроекосистемах" №110/443 проведені державні приймальні випробування скреперної 

установки для прибирання гною з удосконаленим робочим органом, протокол №01-36-2014. 

Випробування проводилися на базі навчально-науково-виробничого підрозділу ВП НУБІП України 

НАТІ в період з 17 по 30 листопада 2014 року.

Розділ 4. Навчально-науково-інноваційна 

робота
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Розділ 4. Навчально-науково-інноваційна 

робота

26

Проект приміщення для 

утримання свиней
Проект реконструкції телятника



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

27

Розділ 5. Науково методична робота.



1) Ревенко І.І., Підручник «Механізація тваринництва». – / Ревенко І.І., Хмельовський 

В.С., Ікальчик М. І. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 320с. 

(Рекомендовано вченою радою ВП НУБіП України Ніжинський агротехнічний інститут 

(протокол № 5 від 22.01.2015 р.)

2) Ікальчик М. І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту  для студентів 

спеціальності 5.10010201 „Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва”. – / Ікальчик М. І., Морміль А.І., Мошко В.В./ –

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 42с. (Рекомендовано вченою радою ВП 

НУБіП України Ніжинський агротехнічний інститут (протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

3) Ікальчик М. І. Методичні рекомендації та перелік тем з дисципліни до виконання 

курсового проекту з дисципліни „Машини і обладнання для переробки с. г. продукції” 

для самостійної роботи студентів ЗФН спеціальності 5.10010201 „Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”. – / Ікальчик М. І./ –

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 52с. (Рекомендовано вченою радою ВП 

НУБіП України Ніжинський агротехнічний інститут (протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

4) Ікальчик М. І. Наскрізна програма практичної підготовки студентів  для  

спеціальності 5.10010201 „Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва”. – / Ікальчик М. І./ – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2012. – 86с. (Рекомендовано вченою радою ВП НУБіП України Ніжинський 

агротехнічний інститут (протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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5. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи 

"Обладнання для виготовлення твердого сиру"

6. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи 

"Обладнання для виготовлення вершкового масла"

7. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної розрахункової роботи "Вивчення 

загальної будови, розрахунку, роботи та правил обслуговування кутерiв"

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

29



УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

30



Участь у семінарах, 
конференціях,про-
фесійних конкурсах

Відвідування 
передових 

господарств

Проведення 
відкритих занять

Взаємовідвіду-

вання занять

31

Викладач НУБіП України 

відвідав практичне заняття

Міжнародна конференція, м. Ніжин

Брацлавський р-н



32
Підвищення кваліфікації

УС-120 Брацлав  (Україна)

Міжнародна конференція, м. Житомир

НУБіП України, ННІ післядипломної освіти

Міжнародний форум, м. Київ
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Брав участь у рецензуванні типових 

робочих програм
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Розділ 6. Культурно-виховна робота.
35

По місцях бойової слави, с. Крути Благоустрій території



Розділ 6. Культурно-виховна робота.
36

Всеукраїнська спартакіада серед викладачів ВУЗів у 

Вінниці в 2011 році посів 9 місце 

Першість м. Ніжина 

з шахів у 2014 р.

посів 5 місце.

Відкритий _ Покровський

шаховий турнір в 2014 р. 

Спартакіада серед викладачів НАТІ в 2011 році 

посів з шашок 1 місце, з шахів 1 місце.
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ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ БРЕЙН-РИНГ
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39
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 
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Брав активну участь у 

реконструкції їдальні

41



Дякую за увагу

42


