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Розділ І.  

 

Аналіз роботи комісії за минулий навчальний рік. 

Основні проблеми, над якими комісія працює в поточному році. 

  

Протягом 2021-2022  навчального року робота комісії була спрямована 

на «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей 

студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на 

принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює 

інноваційну діяльність у коледжі» за напрямом «Розвиток критичного 

мислення в освітньому процесі». 

Всі заходи, які планувалися - виконані. 

Викладачами циклової комісії на протязі року проводилися  відкриті 

заняття та олімпіади, відкриті заняття гуртків та консультацій;   випущені 

інформаційні бюлетені  по своїх дисциплінах.    

Відкриті заходи і відкриті заняття провели: 

Лебідь М.І.: Інформаційна година на тему «Маю право на права»;  

Відкрите заняття лекція – презентація з дисципліни   «Історія України»  на 

тему: «Окупація України  військами Німеччини та її союзниками». 

Бардадим І.М.: Спортивний захід  «День спринтера»; Товариська 

зустріч з футболу між збірними спеціальностей  «Агроінженерія» та 

«Транспортні   технології». 

Окіпняк Г.Й.: Виховна година на тему: «Все мовчки тут кричать». 

Павлова Л.О.:Відкрите заняття лекція – візуалізація на тему:                             

«Україна у другій світовій війні»           

            У 2021 - 2022 навчальному році викладачами комісії зроблено   117 

взаємовідвідувань занять.   

          Викладач  Павлова Л.О.   представила  на конкурс   професійної 

майстерності педагогічних працівників «Педагогічний ОСКАР -2022» ДУ 

«НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» навчальний відеофільм  

«Виникнення кінематографу в Україні» з дисципліни «Культурологія». 

Викладач  Окіпняк Г.Й.  взяла участь у виставці – конкурсі «Ми у 

творчості знаходимо себе» ДУ «НМЦ  вищої та фахової передвищої освіти».  

Творча робота викладача  Лялька -  мотанка «Княгиня» є  переможцем в 

номінації «Сходинками творчої майстерні». 

         18 раз викладачі виступили на засіданнях, які проводилися у   закладі 

освіти.   

         Проводився тісний зв'язок викладачів - предметників з класними керів-

никами і батьками студентів. Викладач Кучерява К.М.  має персональний 

сайт; сторінки викладача мають Демченко Н.Л., Павлова Л.О., Окіпняк Г.Й.,      

Окіпняк Г.Й.,  Лебідь М.І., які постійно поповнюються новими методичними 

матеріалами ; розроблені  пакети диференційованих завдань для контролю 

знань студентів;   проводилась   індивідуальна   робота   з невстигаючими 



студентами    у вигляді додаткових занять та  консультацій. 

        Всі члени комісії приймали активну участь у проведенні засідань 

циклової комісії.   

           У 2021 – 2022 навчальному  році  вивчався досвід роботи викладача  

Демченко Н.Л.  на тему: «Формування духовного світу особистості на 

заняттях з української мови та літератури». 

            В 2022 – 2023 навчальному  році  буде вивчався досвід роботи 

викладача Павлової Л.О. на тему «Форум як найпоширеніша форма 

спілкування викладача та студентів під час дистанційного навчання». 

            В 2022 – 2023 навчальному  році  для членів комісії залишаються 

актуальними питання активізації навчального процесу, участь  у конкурсі 

«Моє краще заняття», участь у конкурсі педагогічної майстерності  

«Педагогічний ОСКАР» ДУ «НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти». 

Проблема над якою будемо працювати комісія у 2022 – 2023 навчальному  

році «Формування навчально – пізнавальних та виховних компетентностей 

студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на 

принципах розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює 

інноваційну діяльність у коледжі».  

            У 2022 – 2023 навчальному  році  буде працювати творча група за 

напрямком: «Розвиток  творчих здібностей студентів для успішного 

адаптування а студентському середовищі, через взаємодію в навчально – 

виховному процесі». 

 На    основі    аналізу    роботи  і загальних  завдань удосконалення 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі циклова комісія в 

поточному році буде проводити роботу над такими завданнями: 

1) розвиток критичного мислення на заняттях дисциплін 

загальноосвітньої підготовки;  

2)  використовувати форми і методи  активного навчання і виховання.  

  

Розділ II. 
Організаційна робота. 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Створити оптимальні 

умови методичної діяль-

ності викладачів по реалі-

зації виховних завдань, 

що стоять перед цикло-

вою комісією. 

Протягом 

навчального 

року. 

 

Голова комісії 

 

 

 

2. Виробити основні 

принципи і напрямки 

роботи комісії 

До 01.09.2022 р. Голова комісії  

 



3. Організовувати вик-

ладачів комісії для  участі 

у конкурсі педагогічної 

майстерності  

«Педагогічний ОСКАР» 

ДУ «НМЦ вищої та 

фахової перед вищої 

освіти». 

Протягом 

навчального 

року 

 

  

 

Голова комісії 

 

 

  

 

 

 

 

 

 4.  Проводити засідання 

циклової комісії, тема-

тичні конференції, тижні 

по  дисциплінах, конкур-

си, диспути тощо 

Протягом 

навчального 

року 

 

Голова  та члени 

комісії 

 

5. Скласти план роботи 

комісії на 2022 – 2023 н.р. 

До 01.09.2022 р. Голова комісії  

6. Спланувати відкриті 

заходи викладачів. 

До 01.09.2022 р. Голова комісії  

 

7. Скласти графік взаємо- 

відвідуваннь занять 

викладачами комісії. 

До 01.09.2022 р. Голова комісії  

 

8. Організувати вивчення, 

узагальнення і розпов-

сюдження передового 

досвіду викладачів. 

Протягом 

навчального 

року 

Голова комісії  

9. Організувати викла-

дачів для участі у 

загальних заходах 

коледжу. 

Протягом 

навчального 

року 

Голова комісії 

 

 

 

 10. Готувати довідкові та 

звітні матеріали для 

навчальної частини 

коледжу. 

Протягом 

навчального 

року 

Голова комісії 

 

 

 

11. Взяти участь у 

конкурсі «Моє краще 

заняття». 

Квітень Викладачі  

 12.Проводити 

обговорення відкритих 

занять проведених 

викладачами. 

Протягом 

навчального 

року 

 

Голова комісії 

 

 

      Всі викладачі комісії продовжать працювати над удосконаленням 

робочих програм, поновленням всього навчально-методичного комплексу та 

сайту і сторінки викладача,  над підвищенням фахового і методичного рівня. 

 

Розділ III. 



Навчально-методична робота. 

 

Зміст заходів Термін виконання Виконавці Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Організувати взаємовідві-

дування занять викладача ми з 

метою вивчення та обміну 

досвідом методики активізації 

пізнавальної діяльності 

студентів через використання 

різноманітних форм і методів 

навчальної діяльності. 

Жовтень-Травень 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводити навчально-

виховні заходи.  

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

3. Організувати вивчення 

передового педагогічного 

досвіду. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії  

 

4. Підвищувати свій фаховий 

та методичний рівень шляхом 

самоосвіти навчання на ФПК. 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

5. Підготувати і  провести   

місячник циклової комісії   

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

6. Проводити гурткову роботу. Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

 7. Систематично 

поновлювати навчально-

методичний комплекс, 

персональні сайти і сторінку 

викладача 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

 

8. Розробити і оформити 

методичні роботи для участі у 

конкурсі професійної 

майстерності «Педагогічний 

ОСКАР - 2023» 

вересень  – 

листопад 

 

Викладачі 

комісії 

 

 

9. Опрацювати навчальні 

програми та привести у 

відповідний стан робочі 

навчальні програми. 

До 15. 09. 2022 р. Викладачі 

комісії 

 

 

10. Проводити 

профорієнтаційну роботу. 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 



11. Взяти участь у конкурсі 

«Моє краще заняття»  

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

12.Проводити контроль  і 

якість знань студентів та 

визначати  єдині критерії їх 

оцінки. 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

13.Організовувати та 

проводити олімпіади, 

вікторини, конкурси, виставки 

творчих робіт. 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

комісії 

 

 

14. Проводити педагогічні 

експерименти з питань 

педагогіки та методики 

викладання. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

 

15. Вивчати, вдосконалювати 

та поширювати досвід роботи 

викладачів. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

16. Розробляти і обговорювати 

методичні розробки, 

навчальні відеофільми та 

складати на них відгуки, 

рецензії. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

 

17. Розробляти і обговорювати 

екзаменаційні матеріали для 

проведення державної 

атестації студентів, методичну 

документацію для контролю 

знань студентів. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

 

18. Розробляти та обговорю-

вати матеріали для дистан-

ційного навчання. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

19. Допомагати викладачам у 

підготовці і проведенні 

відкритих занять та їх 

обговорення. 

Протягом 

навчального року 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії 

 

 

 

Розділ IV. 

Зв’язок з виробництвом 

 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 



1. Тримати зв'язок з ДУ «НМЦ 

вищої та фахової перед вищої 

освіти», методичним кабінетом  

Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної 

адміністрації та бібліотекою 

коледжу. 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводити групові та 

індивідуальні зустрічі з 

батьками студентів по різних 

питаннях освітнього процесу. 

Протягом 

навчального 

року 

 

Класні 

керівники, 

викладачі 

комісії 

 

 

 

 

3. Підтримувати зв'язок з викла-

дачами– предметниками по 

питаннях навчання і поведінки  

студентів. 

Протягом 

навчального 

року 

 

Голова комісії, 

викладачі 

комісії, 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V.  

Плани засідань комісії 

 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Відмітки 

про 

виконання 

Засідання  № 1 

 1. Аналіз роботи комісії за 

минулий навчальний рік. 

Основні проблеми над 

якими комісія 

працюватиме в 2022– 2023 

н. р.  

 

 

Вересень 

 

 

Голова комісії 

 

 

2. Розгляд та обговорення 

плану роботи циклової 

комісії на 2022-2023н. р. 

 Голова комісії  

 3. Розгляд та обговорення 

навчально - методичної 

документації на 2022-2023 

н. р. 

 Викладачі 

комісії 

 

 

4.Роздгляд та обговорення 

планів самоосвіти 

викладачів. 

 Викладачі 

комісії 

 

Засідання № 2. 

1. Особливості  адаптації 

студентів  нового прийому  

до   навчання   в умовах 

Жовтень   

Викладачі 

комісії  

 



навчального закладу. 

2. Активізація пізнавальної 

діяльності здобувачів 

освіти на заняттях  

економічних дисциплін. 

 

 

 

Бойко Н.О. 

 

               Засідання  № 3. 

1. Формування духовного 

світу особистості на 

заняттях з історії України 

 

Листопад 

 

Павлова Л.О. 

 

 2. Математична генеалогія 

як засіб формування 

міжпредметних уявлень. 

   

Бойко В.П.  
 

           Засідання  № 4. 

1. Використання інтерактив-

них технологій на заняттях 

біології і екології. 

 

 

Грудень 

 

 

Кучерява К.М. 

 

 

 2. Шляхи підвищення 

ефективності навчання: 

нетрадиційні та 

нестандартні заняття. 

   

Окіпняк Г.Й. 

 

         Засідання  № 5. 

1. Звіт   ЦК про роботу 

в  першому семестрі 2022  - 

2023  навчального року. 

       

 

Січень  

       

 

Кучерява К.М. 

 

2. Особливості підготовки 

студентів до ЗНО з 

математики. 

 Бойко В.П.  

3. Формування патріотичної 

свідомості. 

           

Бардадим І.М.  
 

Засідання  № 6. 

 1. Особливості підготовки 

студентів до ЗНО з 

української мови. 

 

Лютий  

 

Демченко Н.Л.    
 

 2. Роль самостійної роботи 

під час дистанційного 

навчання. 

  

Окіпняк П.М. 
 

Засідання  № 7. 

1. Особливості підготовки 

студентів до  ЗНО з історії 

України» (обмін досвідом). 

 

 

Березень           

 

 

Лебідь М.І. 

 



2. Застосування  інформа-

ційних технологій при 

викладанні  фізики. 

  

Бойко В.П. 

 

 

Засідання  № 8.   

 1.  Роль інноваційних 

технологій у формуванні 

особистості здобувачів 

освіти. 

 

Квітень  

 

Лисак В.А. 
 

2.   Використання новітніх 

технологій навчання для 

розвитку мовних навичок 

студентів. 

  

Демченко Н.Л. 

 

 

             Засідання  № 9 

 1.Обговорення вивченого 

досвіду роботи викладача 

Павлової Л.О. на тему 

«Форум як найпоширеніша 

форма спілкування викла-

дача та студентів під час 

дистанційного навчання». 

 

 

Травень  

 

   

Кучерява К.М. 

 

 

 

 2. Підсумки роботи комісії 

за. 2022 – 2023 н. р. 

 

 

 

Голова комісії 

 

 

 

3. Звіт завідуючих 

кабінетами і лабораторіями 

про виконану роботу в   

2022 – 2023 н. р. 

 Завідуючі 

кабінетами і 

лабораторіями   

 

             Засідання  № 10 

1. Звіт творчої групи.  

 

Червень 

 

Голова творчої 

групи. 

 

2. Про проект педагогічного 

навантаження викладачів на 

2023 – 2024н. р. 

 

 

 

Карпенко А.О. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії дисциплін  

загальноосвітньої  підготовки. 

 

Протокол № 1 від 31серпня 2022р. 

 

Голова комісії ____________  ( Кучерява К.М.) 

 


