


ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТЕХНОЛОГІЧНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Розділ 1. АНАЛІЗ РОБОТИ КОМІСІЇ ЗА МИНУЛИЙ РІК (2020-2021н.р.) 

Циклова комісія працювала над проблемою «Професійно-орієнтований 

підхід до навчання». Сьогодні особистісно-орієнтований підхід до навчання 

та виховання трансформується у компетентнісний підхід, але у центрі уваги 

залишається особистість студента. Оновленому суспільству потрібні 

спеціалісти, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації на 

основі об'єктивної самооцінки.  

Головна задача навчального закладу – розкриття потенційних 

можливостей і здібностей студентів та їх підготовка до професійного життя. 

Формувати професійну направленість у студентів - це значить зміцнювати у 

них позитивне ставлення до майбутньої професії, інтерес, схильності і 

здібності до неї, прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після 

закінчення навчання, розвивати ідеали, погляди, переконання. 

З цією метою викладачі циклової комісії працювали над розробкою 

електронних посібників; презентацій навчального матеріалу; поповненням 

сайту коледжу методичними матеріалами. Значна увага приділялась розробці 

робочих зошитів, методичних вказівок по виконанню практичних завдань, 

що підвищує ефективність самостійної роботи студентів, сприяє особистісно-

орієнтованому підходу до студентів, розвитку їх творчого потенціалу. 

Викладачі циклової комісії протягом навчального року значну увагу 

приділяли підготовці конспектів лекцій відповідно до робочих програм 

дисциплін, написанню методичних вказівок, рекомендацій, інструкцій для 

самостійної роботи студентів, методичному забезпеченню, контролю знань. 

Також робота викладачів була спрямована на оновлення матеріально-

технічної бази, розробку нових стендів, методичних куточків, поповнення їх 

новим унаочненням. Протягом навчального року викладачі комісії 

систематично працювали над підвищенням рівня викладання навчальних 

дисциплін, вивчаючи та впроваджуючи сучасні технології навчання. Засобом 



творчого розвитку викладачів і студентів послужила участь у наукових 

конференціях, статті у педагогічних виданнях, творчих робіт викладачів і 

студентів, участь студентів в конференціях. 

Розвитку творчих здібностей сприяли також позааудиторні заходи, у 

яких брали участь викладачі і студенти. Протягом навчального року 

викладачами циклової комісії проведено 10 засідань, на яких розглядались 

питання впровадження професійно-орієнтованого навчання у навчальний 

процес, затвердження навчально-методичної документації, аналізу 

успішності студентів, аналізу навчально-методичних комплексів із 

дисциплін, методичних розробок викладачів. Проведено  директорські 

контрольні роботи, що відповідає плану. Проведено тиждень циклової 

комісії, про що було подано фотозвіт на сайт коледжу. Викладачі циклової 

комісії обмінювались досвідом роботи, відвідуючи заняття один одного.  

У поточному навчальному році циклова комісія продовжить працювати 

над проблемою професійно-орієнтованого навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

Обговорення та затвердження 

плану робочих навчальних 

програм, планів роботи кабінетів і 

гуртків 

Серпень 

2021р. 

Голова та 

викладачі 

 

Затвердження завдань для ДКР, 

екзаменаційних білетів 

Вересень-

жовтень 

2021р. 

Голова та 

викладачі 

 

Організувати взаємовідвідування 

занять викладачами циклової 

комісії 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Організувати участь викладачів у 

роботі обласних методичних 

об’єднань 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Організувати участь викладачів і 

студентів у науково-практичних 

конференціях, семінарах, 

конкурсах 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Організувати підготовку нових 

методичних матеріалів 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Організовувати обмін досвідом 

викладачів комісії з питань 

застосування професійно- 

орієнтованого навчання 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Організовувати проведення тижня 

циклової комісії 

Березень 

2022р. 

Голова та 

викладачі 

 

Організувати проведення 

профорієнтаційної роботи 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Створювати сприятливе 

середовище для адаптації 

студентів до систематичного 

навчання та умов для 

самовираження і самореалізації, 

надавати перевагу інтерактивним 

формам роботи 

Протягом 

року 

Викладачі 

циклу 

 

Удосконалювати науково-

методичний рівень викладання 

дисциплін, вивчати і поширювати 

педагогічний досвід, 

запроваджувати інноваційні 

методи навчання, розробляти 

Протягом 

року 

Викладачі 

циклу 

 



навчально-методичні комплекси з 

дисциплін в електронному вигляді 

Активніше використовувати в 

освітньому процесі дистанційні, 

інтерактивні та інформаційно 

комунікативні технології 

навчання, надавати перевагу 

пошуковим, дослідницьким, 

дискусійним та проектним 

формам роботи 

Протягом 

року 

Викладачі 

циклу 

 

Вдосконалювати навчально-

матеріальну базу та розробки 

методичних рекомендацій з 

використання наочних посібників 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

Протягом 

року 

Викладачі 

циклу 

 

Викладачам своєчасно 

контролювати, вносити зміни та 

доповнення в діючі робочі 

програми та затверджувати їх 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Розділ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

Обговорення та затвердження 

методичних розробок 

Вересень-

грудень 

2021р. 

Голова та 

викладачі 

 

Підготовка сучасних методичних 

посібників, їх рецензування 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Участь викладачів у обговоренні 

питань, що стосуються 

вдосконалення методики 

викладання 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Співпраця зі спеціальними 

виданнями і друк статей 

написаних викладачами циклової 

комісії 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Індивідуальна робота з 

студентами та забезпечення їх 

участі в семінарах, конференціях 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Аналіз успішності студентів по 

результатах атестації та здачі 

семестрових іспитів, заліків 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Підвищення фахового рівня 

викладачів на курсах підвищення 

кваліфікації 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Підготовка матеріалів для 

самостійної роботи студентів 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Проведення відкритих занять і їх 

аналіз 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Проведення тижня циклової 

комісії 

Березень 

2022р. 

Голова та 

викладачі 

 

Проведення профорієнтаційної 

роботи 

Протягом 

року 

Голова та 

викладачі 

 

Самоаналіз роботи викладачів, 

обговорення звітів викладачів 

Червень 

2022р. 

Голова та 

викладачі 

 

 

 

 

 

 



Розділ 4 ПЛАН ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Відмітка про 

виконання 

Засідання №1 

1. 

Обговорення та 

затвердження плану 

роботи циклової комісії на 

2021-2022 н.р., 

Обговорення та 

затвердження 

педагогічного 

навантаження на 2021-

2022 н.р. 

Обговорення і 

затвердження робочих 

програм, планів роботи 

кабінетів, гуртків, 

індивідуального плану 

викладача 

Складання плану тижня 

циклової комісії 

Серпень 2021 
Голова та члени 

циклової комісії 
27.08.2021 

Засідання №2 

2. 

Розгляд і затвердження 

навчально-методичних 

коплексів дисциплін 

Обговорення і 

затвердження завдань для 

проведення ДКР 

Обговорення та 

затвердження 

екзаменаційної 

документації, матеріалів 

олімпіад, матеріалів 

презентації циклової 

комісії, питань до заліків 

та екзаменів. 

Обговорення методичних 

розробок викладачів 

циклової комісії 

Вересень 2021 
Голова та члени 

циклової комісії 

 

Засідання №3 

3. 

Активізація пізнавальної 

діяльності студентів 

засобами поєднання 

традиційних методів 

навчання з 

інформаційними 

технологіями з метою 

поглиблення 

міждисциплінарних 

зв’язків  

Використання творчих 

Жовтень 2021 

Романків І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базюк Г.М. 

 

 



завдань при вивченні 

дисциплін 

Аналіз оформлення 

викладачами ЦК 

індивідуального плану 

роботи, планів гуртків, 

планів роботи кабінетів 

Активізація методичної 

роботи ЦК 

 

 

Голова циклової 

комісії 

Засідання №4 

4. 

Запровадження 

інформаційно- 

комунікаційних 

технологій у навчальний 

процес. 

Упровадження сучасних 

технологій на заняттях, як 

засіб покращення рівня 

знань 

Аналіз роботи гуртків 

Листопад 2021 

Майка Г.І. 

 

 

 

 

Тринів І.В. 

 

 

 

Голова ЦК 

 

Засідання №5 

5. 

Аналіз успішності 

студентів з дисциплін 

циклу за І семестр 

Застосування тестового 

контролю з метою 

систематизації та 

узагальнення знань 

студентів 

Грудень 2021 

Гладун М.С. 

 

 

Петращук В.М 

Воловчак Л.В. 

 

Засідання № 6 

6. 

Обговорення 

взаємовідвіданих занять 

викладачами у І семестрі.  

Звіти викладачів про 

навчальну роботу, роботу 

кабінетів та гуртків у I 

семестрі. 

Аналіз участі викладачів 

ЦК в конференціях 

Затвердження питань ДЕК 

Січень 2022 

Голова та члени 

ЦК 

 

Члени ЦК 

 

 

 

Голова ЦК 

 

Засідання №7 

7. 

Підготовка до тижня 

циклової комісії 

Застосування новітніх 

інформаційних технологій 

при викладанні «БЖД» та 

«Технології кормів з 

основами кормо 

виробництва» 

Інформація про наявність 

та стан комплексів 

методичного забезпечення 

Лютий 2022 

Голова та члени 

ЦК 

 

Білецька Л.Б. 

 

 

 

 

Голова ЦК 

 



з усіх предметів циклу 

(результати огляду). 

Перелік питань базових 

компетентностей. Розгляд 

ОПП. 

Засідання №8 

8. 

Аналіз методичних 

матеріалів, розміщених на 

сайті коледжу 

Обговорення та 

затвердження звітної 

документації викладачів, 

які атестуються 

Березень 2022 

Голова ЦК 

 

 

Голова та члени 

ЦК 

 

Засідання №9 

9. 

Круглий стіл: «Професійне 

вигорання викладача. Як 

уникнути чи подолати?». 

Обговорення та аналіз 

проведення презентації 

декади ЦК. 

Розгляд та затвердження 

Звіту практики. 

Затвердження 

екзаменаційних білетів. 

Квітень 2022 

Члени ЦК 

 

 

Голова та члени 

ЦК  

 

Засідання №10 

10. 

Моніторинг готовності 

студентів до складання 

екзаменаційної сесії.  

Обговорення 

взаємовідвіданих занять 

викладачами у ІІ семестрі. 

Розгляд та затвердження 

питань ДЕК. 

Травень 2022 

Члени ЦК. 

 

 

Голова та члени 

ЦК 

 

Засідання №11 

11. 

Аналіз результатів 

складання екзаменаційної 

сесії.  

Звіти викладачів про 

навчальну роботу, роботу 

кабінетів та гуртків у II 

семестрі.  

Підсумки роботи циклової 

комісії за 2021-2022 

навчальний рік.  

Обговорення орієнтовного 

плану роботи на 

наступний навчальний рік. 

Розгляд пропозицій, щодо 

присвоєння диплома з 

відзнакою. 

Червень 2022 

 

 

 

 

Голова та члени 

ЦК 

 

 



 

 

 

 

 

 



ГРАФІК ВЗАЄМОВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧАМИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТЕХНОЛОГІЧНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2021 – 2022 Н.Р. 
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Мартишин І.В.             

Тринів І.В.             

Гладун М.С.             

Білецька Л.В.             

Височанська Р.П.             

Воловчак Л.В.             

Майка Г.І.             

Базюк Г.М.             

Романків І.М.             

Петращук В.І.             

Третяк О.М.             

Тринів М.П.             

Голова циклової комісії технологічно-економічних дисциплін_______________І.В. Мартишин 



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

Назва заходу Дата проведення Хто проводить 

Організаційні питання 

проведення тижня ЦК 

01.03.2022 Голова та члени ЦК 

Випуск газети 

«Студентський 

технологічно-

економічний 

калейдоскоп» 

02.03.2022 Голова та члени ЦК 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


