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                                    План засідань циклової комісії 

«Природничих дисциплін та фізичного виховання» 

на 2017-2018 н. р. 

Проблема над якою працює комісія: «Від інноваційних технологій освіти 

через педагогічну майстерність викладача – до формування особистості 

молодшого спеціаліста та підготовки його до життя в сучасних 

умовах».  

Принципи освітньої діяльності комісії: 

 - науковість і ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних 

педагогічних технологій;  

- демократизм і гуманізм навчального процесу;  

- раціональність та доцільність форм і методів навчання;  

- диференціація та індивідуалізація навчання та виховання;  

- творчий пошук резервів, джерел удосконалення навчально-виховного 

процесу;  

- етичність та повага до особистості. 
           «Не програма, не підручник і не метод вирішують успіх справи, а 

особистість і лише особистість вчителя. Не допустити власної 

педагогічної кончини, не згаснути, не вмерти заживо – ось запорука того, 

що наша вчительська праця приноситиме нам справжнє щастя завжди».                                                                                                                                           

В.О.Сухомлинський      

Дата  

та номер 

засідання 

Питання які будуть розглянуті 

на засіданнях 

Відповідальний Примітка 

№1 

13.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обговорення  плану роботи  та теми, 

над якими буде працювати циклова 

комісія  на 2017-2018 н. р.  

2.Ознайомлення членів циклової комісії з 

інструктивними матеріалами МОН 

України, наказами, розпорядженнями по 

ЧІК. 

3. Обговорення плану проведення 

відкритих занять та виховних заходів на 

2017-2018н.р. 

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К  

 

Мацейко С.В. 

  

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К  

 

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К  

 



 

 

4. Розгляд та затвердження навчально – 

методичної документації. Розгляд та 

затвердження  планів  та графіків  роботи 

кабінетів. 

5. Організація проведення спартакіади 

коледжу 26 вересня. 

Мацейко С.В. 

 

 

 

Музика В.І. 

Викладачі 

фіз.виховання. 

№2 

11.10.17 

1.  Підготовка до атестації викладачів 

циклової комісії. Ознайомленням  з 

типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників. 

2. Ознайомлення з новою психолого-

педагогічною й методичною 

літературою, фаховою пресою. 

3.Організація проведення спортивного 

вечора, присвяченого Дню захисника 

України. 

Голова Ц/К 

Мацейко С.В. 

 

 

Василик О.П. 

 

 

Музика В.І. 

Викладачі 

фіз.виховання. 

 

№3 

08.11.17 

 1. Розгляд екзаменаційної  документації  

на І семестр і затвердження. 

2. Адаптація студентів І курсу до 

навчання в коледжі.  

3. Організація проведення «Козацьких 

забав». 

Мацейко С.В. 

 

 

Викладачі Ц/К   

Музика В.І. 

 

 

№4 

13.12.17 

 1.  Аналіз ОКР студентів за І семестр. 

2.  Методична доповідь: «Активізація 

роботи студентів на заняттях». 

3.  Різне. 

Мацейко С.В. 

Дудій Н.Я. 

 

Мацейко С.В. 

 

№5 

17.01.17 

1.  Розгляд навчальної документації на ІІ 

семестр і затвердження. 

2.  Аналіз результатів знань студентів за І 

семестр з дисциплін циклу. 

3.  Огляд новин методлітератури. 

Мацейко С.В. 

 

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К 

Дудій Н.Я. 

 

   №6 

 14.02.17 

 

 

1.   Заслухати звіт проведеної роботи 

викладачів, що атестуються. 

2. Виховання національної свідомості 

студентів під час занять Захист Вітчизни. 

3.Методичне забезпечення виконання 

лабораторних робіт з дисципліни хімія та 

біологія для студентів І курсу. 

Викладачі ,що 

атестуються. 

 

Чміль М.П. 

 

Дудій Н.Я. 

Мацейко С.В. 

 

 

   №7 

  14.03.17 

 

1.Робота з обдарованими студентами, 

розвиток їх інтелекту та зацікавленості. 

2.Розгляд екзаменаційної документації  

на ІІ семестр і затвердження.  
3.Різне. 

Викладачі ЦК 

 

Мацейко С.В. 

 

Мацейко С.В. 

 



 

 

 

Голова циклової комісії 

 природничих  дисциплін    та фізичного виховання              Мацейко С.В.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   №8 

  11.04.17 

 

1. Робота з студентами, які мають 

підвищену мотивацію до навчально-

пізнавальної діяльності. 

 2. Доповідь: « Формування свідомого 

ставлення студентів   до свого здоров́я, 

виховання позитивного ставлення до 

занять з фізичного виховання». 

3. Різне. 

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К 

 

 

 

Викладачі Ц/К 

 

   №9 

  16.05.17 

 

1. Звіт зав. кабінетом про виконання 

плану роботи кабінету. 

2.  Проведення моніторингу ефективної 

діяльності членів циклової комісії. 

 Аналіз роботи циклової комісії. 

3. Різне. 

Зав.кабінетом 

 

 

Мацейко С.В. 

 

Викладачі Ц/К 

 

   №10 

  13.06.17 

 

   

 

1. Творчий звіт голови циклової комісії 

про проведену роботу в 2018-2019 н.р. 

2.  Обговорення  плану роботи  циклової 

комісії  (зауваження та пропозиції) на 

2018-2019 н.р. 

3. Основні організаційні питання. 

Мацейко С.В. 

 

Мацейко С.В. 

Викладачі  Ц/К 

Викладачі  Ц/К  
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План роботи циклової комісії 

«Природничих дисциплін та фізичного виховання» 

на 2017-2018 н. р. 

І. Основні напрямки роботи циклової комісії та проблема над якою 

працює циклова комісія на навчальний рік 

 

                               Проблема над якою працює комісія:  
«Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність 

викладача – до формування особистості молодшого спеціаліста та 

підготовки його до життя в сучасних умовах».  

        «Не програма, не підручник і не метод вирішують успіх справи, а 

особистість і лише особистість вчителя. Не допустити власної 

педагогічної кончини, не згаснути, не вмерти заживо – ось запорука того, 

що наша вчительська праця приноситиме нам справжнє щастя завжди».                                                                                                                                     

В.О.Сухомлинський   

 

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії: 

 

1.  Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності 

викладачів; 

2. Оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, 

поповнення матеріально-технічної бази кабінетів; 

3. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань 

студентів; 

 4. Вирішення проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до 

можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента; 

5.  Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення 

форм та методів навчально-дослідницької роботи, пошукової роботи з 

обдарованою молоддю у рамках науково-практичних конференціях, 

засіданнях круглого столу з тематики циклової комісії; 

6. Екологічне виховання та формування екологічної культури студентів як 

один із показників розвитку особистості студентів; 

7. Виховання національно свідомого громадянина України; 

8. Виховання поваги до державних символів; 

9. Формування моральних цінностей та навичок здорового способу життя. 

 

 

 



 

Працюючи над даною проблемою ставимо перед собою завдання: 

1. Упровадження новітніх технологій навчання та форм організації 

навчального процесу, які розвивають здібності та зацікавленість молодших 

спеціалістів у вивченні дисциплін.  

2.  Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги. 

3. Продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес новітніх 

технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення. 

 4. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності 

студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної 

діяльності.  

5. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та 

зацікавленості.  

6. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та 

психологічних особливостей студента. 

 7. Робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності 

викладачів. 

 8. Здійснити заходи щодо виконання Закону України «Про засади державної 

мовної політики». 

9. Проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності. 

10. Забезпечення і розвиток фізичного та морального здоров’я, комплексний 

підхід до формування розумових і фізичних якостей студентів, 

удосконалення фізичної та психічної підготовки до активного життя і 

професійної діяльності. 

№ 
п/п 

                         Зміст Строк 

виконання 
Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

ІІ. Навчально-організаційна  робота 
2.1 Визначення методичної проблеми, над 

якою буде працювати циклова комісія в 

поточному році. 

вересень Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

2.2 Розгляд робочих програм. Добиватися 

виконання викладачами вимог до 

ведення всіх видів документації. 

Вересень, 

грудень. 

Постійно. 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

2.3 Ознайомлення членів циклової комісії з 

інструктивними матеріалами МОН 

України, наказами, розпорядженнями 

по ЧІК. 

Вересень, 

грудень. 

 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

2.4 Розгляд завдань для ДКР та інших 

контрольних робіт циклу. 

Протягом 

року 

Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К 
 

2.5 Розгляд тематики і графіка написання 

методрозробок. 

вересень Мацейко С.В. 

Викладачі Ц/К 
 

2.6 Розгляд екзаменаційної документації. Протягом 

року 

Мацейко С.В. 

Викладачі цк 
 



2.7 Розгляд планів роботи кабінетів. 

Скласти при кабінетах графік 

консультацій. 

Вересень, 

грудень 

Мацейко С.В. 

Зав. кабінетом 
 

2.8 Розгляд графіка проведення  лаборатор- 

них робіт, проведення відкритих занять. 

Вересень, 

грудень 
Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

2.9 Аналіз потокової успішності студентів 

коледжу та аналіз ОКР по предметах 

циклу. 

Листопад, 

грудень, 

березень 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

ІІІ. Навчально- методична робота 

3.1 Розробка до впровадження в 

навчальний процес навчальних програм 

. 

Вересень-

травень 

Викладачі  

циклу 

 

3.2 Проводити аналіз результатів атестації 

студентів. Аналіз стану знань та 

адаптації студентів I курсів. 

Два рази в 

семестр 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

3.3 Всім викладачам постійно приділяти 

увагу бережливості, збереження та 

поповнення кабінетів.  

На протязі 

навчального 

року 

Члени комісії  

3.4 На засіданнях комісії постійно 

розглядати різні методичні питання  

пов’язані з реформою школи, обміну 

досвідом, 

впровадження передового досвіду. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени комісії 

Мацейко С.В. 

 

3.5 Розробка та обговорення на засіданні 

циклової комісії вказівок, завдань, 

переліків питань до екзаменів, 

державної атестації. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени комісії 

Мацейко С.В. 

 

3.6 Звіт зав. кабінетом про виконання плану 

роботи кабінету. 

травень Зав. кабінетом  

IV. Контроль за навчально-виховним    процесом 

4.1 Організувати в комісії 

взаємовідвідування  занять викладачами 

з метою вивчення та обміну досвідом 

методики активації, пізнавальної 

діяльності студентів. 

Грудень, 

травень 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

4.2 Аналіз потокової успішності та 

результатів рубіжного контролю знань 

студентів з дисциплін циклу. Звіти 

викладачів про якість знань студентів за 

результатами контролю. 

Грудень, 

квітень 

Мацейко С.В. 

Викладачі  

циклу 

 

4.3 Контроль за проведенням консультацій 

викладачами циклу.  

березень Мецейко С.В. 

 

 

4.4 Контроль за впровадженням в 

навчальний процес сучасної 

нормативно-технічної документації. 

На протязі 

навчального 

року 

Викладачі 

циклової 

комісії 

 



4.5 Проведення та аналіз ОКР з метою 

контролю виконання навчальної 

програм. 

На протязі  

року 

Викладачі ЦК 

Мацейко С.В. 

 

4.6 Дотримання вимог ТБ та ОП  при 

проведенні навчальних занять, 

лаборатор-них робіт  та при проведенні  

позакласних заходів. 

На протязі 

навчального 

року 

Викладачі 

циклової 

комісії 

Мацейко С.В. 

 

4.7 Вивчення та аналіз роботи викладачів, 

що атестуються (накопичення оцінок, 

якість, успішність). 

Листопад, 

січень 

Викладачі 

циклової 

комісії 

Мацейко С.В. 

 

4.8 Оснащеність кабінетів циклу у відповід-

ності з переліком типового обладнання, 

забезпечення навчальних програм 

дидактичними засобами та 

відповідність технічним і естетичним 

вимогам. 

вересень Зав.  

кабінетом. 

 

4.9 Адаптація студентів до умов навчання в 

коледжі.  

листопад Мацейко С.В. 

Члени комісії 

 

4.10 Аналізувати робочі програми 

викладачів, відвідувати уроки, 

заслухувати звіти і т.д.  

На протязі 

навчального 

року 

Мацейко С.В. 

Викладачі 

циклової 

комісії 

 

4.11 Контролювати написання учбових 

програм,планів, графіків . 

На протязі 

навчального 

року 

Мацейко С.В. 

Викладачі 

циклової 

комісії 

 

4.12 Контролювати виконання планів роботи 

кабінетів, заслуховувати періодичні 

звіти завідувачів кабінетами. 

На протязі 

навчального 

року 

Викладачі 

циклової 

комісії 

 

 

4.13 Держати під контролем виконання 

графіків проведення тематичних 

атестацій, контрольних робіт, робити їх 

аналіз. 

Постійно 

 на протязі 

року 

Члени комісії 

Мацейко С.В. 

 

4.14 Контролювати графік написання 

викладачів викладачами методичних 

робіт. 

Постійно 

 на протязі 

року 

Члени комісії 

Мацейко С.В. 

 

V. Позакласна робота 

5.1 Провести в групах цикл лекцій про 

здоровий спосіб життя. 

Згідно 

плану 

роботи  

кураторів 

груп 

Члени комісії 

Дудій Н.Я. 

Чміль М.П. 

 



 

Голова циклової комісії 

 природничих  дисциплін  та фізичного виховання                 Мацейко С.В.                                             

5.2 Проводити  консультації особливу 

увагу звертати на роботу з 

невстигаючими студентами). 

На протязі 

навчального 

 року 

Члени комісії 

Мацейко С.В. 

Члени комісії 

 

5.3 Підготувати та провести традиційний 

тиждень комісії природничих 

дисциплін та фізичного виховання. 

 Члени комісії 

Мацейко С.В. 

Іванська О.В. 

 

5.4. Організувати роботу з обдарованими  

студентами.  

На протязі 

навчального 

року 

Мацейко С.В. 

Члени комісії 

 

 


