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ПЛАН
роботи предметної (циклової) комісії 

програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії 
на 2021- 2022 навчальний рік

Методична проблема предметної (циклової) комісії на 2021 - 2022 навчальний рік: 
«Організація освітнього процесу на принципах нової якості фахової передвищої освіти 
та інтеграції її в єдиний європейський освітній простір»

Шляхи вирішення методичної проблеми:
Удосконалювати методичне забезпечення навчально - виховного процесу для 
підвищення наукового рівня змісту навчання, формування у студентів високих 
професійних знань, умінь і навичок та підготовка їх до трудової діяльності в 
ринкових умовах;
Вивчати професійну діяльність викладачів відносно впровадження новітніх 
технологій в навчально - виховному процесі, відпрацювання навичок аналізу та 
самоаналізу занять викладачами;

- Застосування системи комплексної діагностики знань студентів для підвищення
зацікавленості у вивченні навчального матеріалу.

№ 
п/п Зміст Строк 

виконання
Виконавець

Відмітка 
про 

виконання
1 2 3 4 5

1. Основні задачі комісії
1.1. Відповідність матеріально - технічної бази 

кабінетів циклу вимогам галузевих 
стандартів освіти. Раціональне, розумне і 
ефективне використання ресурсів навчально 
- матеріальної бази кабінетів циклу, їх 
розширення і удосконалення.

На протязі 
навчального 

року

ГандабураМ.С., 
завідуючі 

кабінетами 
(лабораторіями)

1.2. Удосконалення навчально - методичного 
забезпечення навчальних дисциплін,
кабінетів циклової комісії шляхом розробки 
навчально - методичних рекомендацій, 
вказівок, завдань, роздаткового матеріалу, 
наочності, тощо.

На протязі 
навчального 

року

ГандабураМ.С., 
члени циклової 

комісії

1.3. Підвищення фахового та педагогічного рівня 
членів комісії шляхом самоосвіти, 
стажування в ВНЗ IV р.а. або в центрах 
перепідготовки.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени 

предметної 
комісії

1.4. Вдосконалення системи контролю навчально 
- виховного процесу.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С.

1.5. Застосування новітніх технологій в 
навчально - виховному процесі.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії



2. Навчально - організаційна робота
2.1. Підготовка, розгляд, узгодження плану 

роботи циклової комісії на 2021/2022 н. р.
Серпень - 

вересень 2021
ГандабураМ.С., 

члени комісії
2.2. Ознайомлення членів циклової комісії з 

інструктивними матеріалами Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, 
наказами та розпорядженнями коледжу.

1 раз в місяць ГандабураМ.С.

2.3. Розгляд та затвердження завдань для ККР, 
ОКР, ДКР та інших видів контрольних робіт 
циклу.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
2.4. Розробка, обговорення та затвердження 

індивідуальних планів роботи викладачів, 
графіків консультацій та додаткових занять.

Вересень 2021 Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
2.5. Розгляд і підготовка до затвердження 

навчальною частиною коледжу
екзаменаційної документації для груп денної 
та заочної форми навчання.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії

2.6 Заслухати звіти викладачів про результати 
стажування та підвищення кваліфікації.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С.

2.7. Скласти графік захисту дипломних проектів 
та здачі державних екзаменів для 
спеціальностей:

* «Видавництво та поліграфія»;
♦«Комп’ютерна інженерія»;
♦«Інженерія програмного забезпечення»

Грудень 2021
Березень 2022
Квітень 2022

Гандабура М.С.
ГандабураМ.С.
ГандабураМ.С.

З.Навчально - методична робота
3.1. На денному відділенні

3.1.1. Скласти каталог електронного забезпечення 
навчальних дисциплін, які закріпленні за 
кабінетами циклу.

Вересень 2021 Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
3.1.2. Розробка методичних рекомендацій,

посібників, вказівок, завдань, переліків 
питань для екзаменів.

На протязі 
навчального 

року

ГандабураМ.С., 
члени циклової 

комісії
3.1.3. Організація та проведення відкритих 

навчальних занять.
На протязі 

навчального 
року

Баляснікова О.А., 
Гандабура М.С.

3.1.4. Впровадження в навчальний процес нового 
програмного забезпечення

На протязі 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.1.5. Прийняти участь у Всеукраїнських та 
міжнародних науково - практичних 
конференціях

На протязі 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.2. На заочному відділенні
3.2.1. Розробка, розгляд, затвердження робочих 

програм з дисциплін, закріплених за 
комісією

Вересень 2021
Грудень 2021

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
3.2.2. Розробка вказівок, практичних завдань, 

тестових завдань для виконання контрольних 
робіт (домашніх та аудиторних), організація 
методичної допомоги студентам заочної 
форми навчання з дисциплін циклу.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії

3.2.3. Розгляд і затвердження екзаменаційної 
документації.

На протязі 
навч. року

ГандабураМ.С., 
члени комісії



3.2.4. Забезпечення студентів матеріалами для 
самостійної роботи.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
3.2.5. Звіт викладачів циклу про організацію та 

проведення консультацій на заочному 
відділенні.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
4. Контроль за навчально - виховним процесом

4.1. Організація взаємоконтролю проведення 
навчальних занять та виховних заходів з їх 
подальшим обговоренням. ■

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
4.2. Контроль відповідності робочих програм 

ОПП і навчальним планам спеціальностей 
«Видавництво та поліграфія», «Комп’ютерна 
інженерія» та «Інженерія програмного 
забезпечення».

Вересень 2021

Грудень 2021

Гандабура М.С.,

4.3. Аналіз результатів рубіжного та інших видів 
контролю знань студентів з дисциплін циклу. 
Звіти викладачів про якість знань студентів 
за результатами контролю.

Щомісячно Г андабура М.С., 
члени циклової 

комісії

4.4. Контроль за проведенням консультацій та 
додаткових занять викладачами циклу.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С.

4.5. Вивчення стану викладання навчальних 
дисциплін викладачами предметної
(циклової) комісії

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
4.5. Дотримання вимог техніки безпеки при 

проведенні навчальних занять та при 
проведенні позааудиторних заходів
(екскурсії, походи та інші заходи).

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії

4.6. Забезпечення навчальною літературою 
навчальних дисциплін циклу.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
4.7. Вивчення та аналіз роботи викладачів, що 

атестуються.
Листопад 2021

Січень 2022
Гандабура М.С.,

4.8. Використання сучасного програмного 
забезпечення при викладанні дисциплін 
циклу

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С., 
члени циклової 

комісії
5. Позакласна робота

5.1. Провести виставку творчих робіт студентів 3 
спецкомп’ютерних дисциплін

Лютий 2022 Баляснікова О.А., 
Гандабура М.С.

5.2. Контроль проведення консультацій,
додаткових занять, роботи з невстигаючими 
студентами та з обдарованою молоддю.

На протязі 
навчального 

року

Гандабура М.С.

5.3. Провести тиждень програмування, 
видавничої поліграфії та комп’ютерної 
інженерії за такою програмою:
- презентація кращих курсових робіт;
- олімпіада з дисципліни «Інформатика і КТ» 
- марафон студентських інжинірингових 
проектів, та презентація реалізації проектів 
на різних платформах

Лютий 2022 Гандабура М.С., 
Храпко Л.О.

Чемолосова А.В., 
Баляснікова О.А.

Поповецька Л.І

5.4. Провести зустріч з випускниками коледжу. Жовтень 2021 Гандабура М.С.

Голова предметної(циклової) комісії програмування, 
видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії М.С.Гандабура



„Розглянуто”
на засіданні циклової комісії
Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Протокол №_1_ від „08” вересня 2021р.
Голова комісії у -(В .В .Муринюк)

„Затверджено”
Заступник директора 

коледжу ^навчальної роботи 
_ Васкан)
„____”2021р.

Зведений помісячний план роботи 
циклової комісії «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій»на 2021 - 2022 навчальний рік

Дата 
проведення 
засідання

Порядок денний Відповідальні Відмітки 
провиконан 

ня

Засідання №1 
08 вересня, 
2021 року

1 .Аналіз роботи комісії за минулий рік та проблеми, над 
якими комісія буде працювати в поточному році.

Голова ц/к 
Члени ц/к

2. Ознайомлення членів циклової комісії з поточними 
інструктивними матеріалами, наказами, 
розпорядженнями по ЧІК

Голова ц/к

3.Обговорення змісту і подання для затвердження 
навчальних програм циклу. Розгляд робочих та 
навчальних програм навчальних дисциплін закріплених за 
цикловою комісією.

Члени циклової 
комісії

4. Підготовка, обговорення та рекомендації для 
затвердження навчально-методичної документації комісії

Члени циклової 
комісії

5. Розгляд і обговорення змісту плану роботи циклової 
комісії та зведеного помісячного плану роботи на 2021 - 
2022 н.р.

Голова ц/к 
Члени ц/к

6. Перевірка оснащеності кабінетів циклу у 
відповідності з переліком типового обладнання, 
відповідності технічним і естетичним вимогам та 
забезпеченості навчальних програм дидактичними 
засобами

Зав. 
відділенням, 
голова ЦК, 

зав. кабінетами

7. Розробка, обговорення та затвердження графіків 
консультацій, додаткових занять та роботи гуртків

Члени циклової 
комісії

8. Різне

Засідання №2 
13 жовтня, 
2021 року

1. Розгляд і підготовка до затвердження навчальною 
частиною коледжу планів роботи кабінетів циклу

Г олова ц/к 
зав. кабінетами

2. Розгляд індивідуальних планів методичної роботи 
викладачів циклу щодо підвищення теоретичного 
рівня та професійної кваліфікації на 2021 - 2022 н.р.

Члени циклової 
комісії

4. Розгляд і затвердження завдань для курсового 
проектування студентам групи ЕТЗ-51 Гаврилюк О.В

5. Різне

Засідання №3 
10 листопада, 

2021 року

1. Звіт викладачів про рівень знань студентів з навчальних 
дисциплін циклу за результатами атестації

Члени циклової 
комісії

2. Звіт викладачів циклу про організацію та методичне 
забезпечення дистанційного навчання.

Члени циклової 
комісії

3 .Розгляд і підготовка до затвердження навчальною 
частиною коледжу екзаменаційної документації для груп 
денної та заочної форми навчання.

Г олова ц/к 
Члени циклової 

комісії
4. Організація вивчення індивідуальних особливостей 
слабо встигаючих студентів для усунення причин 
неуспішності

Зав. відділення 
Голова ц/к 
Члени ц/к

5. Різне
Засідання №4 

08 грудня,
1. Звіт викладачів про рівень знань студентів з навчальних 

1 дисциплін циклу за результатами атестації
Члени циклової 

комісії



2021 року 2. Аналіз проведення ОКР з метою контролю 
виконання вимог навчальних програм та вимог до 
критеріїв оцінки знань студентів

Члени циклової 
комісії

3. Взаємоконтроль проведення навчальних занять та 
виховних заходів як одна з форм підвищення фахового 
рівня викладача (за результатами взаємовідвідування).

Члени циклової 
комісії

4. Вивчення та аналіз роботи викладачів, що атестуються Голова ц/к 
Члени ц/к

5.Звіт викладачів про інформаційне забезпечення 
навчальних дисциплін

Члени ц/к

6. Звіт викладачів про результати успішності і якості 
знань студентів за І семестр 2021-2022н.р.

Члени циклової 
комісії

7. Різне

Засідання №5 
12 січня, 

2022 року

1. Ознайомлення членів циклової комісії з поточними 
інструктивними матеріалами, наказами, 
розпорядженнями по ЧІК

Г олова ц/к

2. Обговорення та подання для затвердження робочих 
програм циклу на II семестр 2021-2022н.р.

Голова ц/к 
Члени циклової 

комісії
3. Різне

Засідання №6 
09 лютого, 
2022 року

1. Обговорення та подання для затвердження плану 
проведення тижня спеціальності

Викладачі 
циклу

2.Звіт голови циклової комісії про роботу викладачів, 
що атестуються

Голова ц/к

3. Розгляд і затвердження завдань для курсового 
проектування студентам груп ЕТ-41, КТ-41

Гаврилюк О.В.
Комісаров Г.П.

4.Розробка, обговорення, та рекомендації для 
затвердження графіків виконання курсових проектів, 
курсових робіт, дипломних проектів 3 дисциплін 
циклу.

Голова ц/к 
Члени 

циклової 
комісії

5. Різне

Засідання №7 
09 березня, 

2022 рік

1. Розгляд і затвердження завдань для курсового 
проектування студентам груп ЕТ-31,ЕТ-32, ЕТЗ-41 
КТ-31

Маковійчук В.В. 
Гаврилюк В.І

2. Навчально - методичне забезпечення та 
ефективність проведення виробничих технологічних 
практик

Маковійчук В.В 
МуринюкВ.В. 
Гаврилюк В. І

3. Різне

Засідання №8 
13 квітня, 
2022 року

1 .Звіт викладачів циклу про рівень знань студентів за 
результатами атестації Члени ц/к

2.Розгляд, обговорення і подача для затвердження 
навчальною частиною коледжу тематики завдань для 
дипломного проектування студентам групи ЕТ-41, КТ-41 
та графіків процентування

Члени 
циклової 

комісії

3. Рецензування та обговорення методичних 
рекомендацій, посібників, розроблених викладачами 
циклу за поточний період навчального року

Члени 
циклової 
комісії

4. Контроль проведення консультацій, додаткових занять, 
робота з невстигаючими студентами та з обдарованою 
молоддю.

Зав.віділення 
Голова комісії

5. Різне

Засідання №9 
11 травня,

1. Звіт зав. кабінетами про виконання плану роботи 
кабінету

Зав. 
кабінетами

2. Навчально - методичне забезпечення та ефективність 
проведення переддипломної практики Кушнір В .Ф.

3. Розгляд і підготовка до затвердження навчальною Всі члени ц/к



2022 року частиною коледжу екзаменаційної документації для груп 
денної та заочної форми навчання.

4. Аналіз вирішення проблеми, над якою циклова 
комісія працювала на протязі 2021-2022н.р.

Члени 
циклової 
комісії

5. Різне

Засідання №10 
08 червня, 
2022 року

1. Звіт викладачів циклу про рівень знань студентів за 
результатами атестації Члени ц/к

2. Аналіз проведення ОКР з метою контролю 
виконання вимог навчальних програм та вимог до 
критеріїв оцінки знань студентів

Голова ц/к 
Члени ц/к

3. Творчий звіт викладачів за 2021-2022 н.р. Всі члени ц/к
4.Результати взаємоконтролю проведених навчальних 
занять та виховних заходів, як одна з форм підвищення 
фахового рівня викладача (за результатами 
взаємовідвідування).

Члени ц/к

5.Розгляд та затвердження звіту про роботу циклової 
комісії за 2021-2022 н.р.

Голова ц/к

6. Різне

Г олова циклової комісії В.В.Муринюк


