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Методична проблема комісії:

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 
БАКАЛАВРА ТА КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ І ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ З
УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИЩОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ, ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Основні напрямки роботи циклової комісії:
1. Підготовка фахівців туристичної сфери, які розуміють закономірності 

формування та розвитку відтворювальних процесів туризму у взаємозв’язку з 
розвитком політичних, економічних, культурних та інших процесів.

2. Вдосконалення форм та методів викладання, пошук і запровадження у 
навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань 
студентів.

3. Створення навчальних посібників, методичних рекомендацій для студентів та 
викладачів.

4. Органічна єдність наукового та навчального процесів.
5. Розвиток творчого дослідницького підходу до навчально-виховного процесу, 

забезпечення постійного росту професійної майстерності через колективну та 
індивідуальну роботу з використанням інформаційно-комунікаційних і 
вітагенних технологій.

6. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток педагогічного 
потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного досвіду 
та його впровадження.

7. Розвиток у студентів ґрунтовних,фундаментальних знань і навичок з дисциплін 
циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.

8. Оновлення змісту навчання і виховання,забезпечення взаємозв’язку 
загальноосвітньої та професійної підготовки студентів.

9. Виявлення студентів, що володіють творчими здібностями, прагнуть до 
самовдосконалення задля розвитку їх інтелекту та зацікавленості 
індивідуалізації навчальної діяльності з урахуванням здібностей та 
психологічних особливостей.

10. Нові напрями мовної підготовки в туристичній освіті.
11. Забезпечення підвищення рівня якості освіти шляхом стимулювання студентів 

до самостійної пізнавальної діяльності.



>.Виховання національно свідомого громадянина України; виховання поваги до 
державних символів.

Завдання циклової комісії;
1. Підвищувати ефективність навчально-виховного процесу на основі 

використання сучасних навчальних технологій навчання.
2. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та 

дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної 
майстерності викладача.

3. Робота з обдарованою молоддю, розвиток творчих здібностей студентів.
4. Проводити цікаві і змістовні семінари,вебінари, диспути,брифінги,круглі 

столи, ділові ігри на яких узагальнюється світовий і національний досвід 
удосконалення туристської справи.

5. Розвивати творчі здібності, активізація пізнавальної діяльності студентів через 
використання різноманітних форм і методів навчання.

6. Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
7. Ключовим завданням є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та 

навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь 
держави.

№ 
п/п

Зміст Строк 
виконання

Виконавець Відмітка 
про 

виконання

II. Навчально-організаційна робота
2.1 Ознайомлення членів циклової комісії з 

інструктивними матеріалами МОН 
України, наказами, розпорядженнями по 
коледжу.

вересень Столяр Н.В. 
Викладачі 
Ц/К

2.2 Визначення методичної проблеми, над 
якою буде працювати циклова комісія в 
поточному році.

Вересень, 
грудень. 
Постійно.

Столяр Н.В. 
Викладачі 
Ц/К

2.3 Розгляд робочих програм. Виконання 
викладачами вимог до ведення всіх видів 
документації.

Вересень, 
грудень.

Столяр Н.В. 
Викладачі 
Ц/К

2.4 Розгляд екзаменаційної документації. Протягом 
року

Столяр Н.В.
Викладачі Ц/К

2.5 Розгляд завдань контрольних робіт циклу. Протягом 
року

Столяр Н.В.
Викладачі Ц/К

2.6 Розгляд графіка проведення відкритих 
занять.

Вересень, 
грудень

Столяр Н.В.

2.7 Аналіз успішності студентів коледжу січень, 
червень

Столяр Н.В. 
Викладачі 
Ц/К

III. Навчально- методична робота
3.1 Розробка до впровадження в навчальний 

процес навчальних програм .
Вересень- 
травень

Викладачі
Ц/К

3.2 Проводити аналіз результатів атестації 
студентів. Аналіз стану знань та адаптації 
студентів І курсів.

Два рази в 
семестр

Столяр Н.В. 
Викладачі 
циклу



хм викладачам постійно приділяти увагу 
бережливості, збереження кабінетів.

Протягом 
навчального 
року

Члени комісії

4 На засіданнях комісії постійно розглядати 
різні методичні питання пов’язані з 
реформою освіти, обміну досвідом, 
впровадження передового досвіду.

Протягом 
навчального 
року

Члени комісії 
Столяр Н.В.

3.5 Розробка та обговорення на засіданні 
циклової комісії вказівок, завдань, 
переліків питань до екзаменів.

Протягом 
навчального 
року

Члени комісії 
Столяр Н.В.

3.6 Звіт зав. кабінетом про виконання плану 
роботи кабінету.

травень Зав. кабінетом

IV. Контроль за навчально- виховним п роцесом
4.1 Організувати в комісії взаємовідвідування 

занять викладачами з метою вивчення та 
обміну досвідом методики активації, 
пізнавальної діяльності студентів.

Грудень, 
травень

Столяр Н.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

Столяр Н.В. 
Викладачі 
циклу

4.3 Дотримання вимог ТБ та ОП при 
проведенні навчальних занять, та при 
проведенні позакласних заходів.

Протягом 
навчального 
року

Столяр Н.В.
Викладачі 
циклової комісії

4.4 Вивчення та аналіз роботи викладачів, що 
атестуються (накопичення оцінок, якість, 
успішність).

Листопад, 
січень

Викладачі 
циклової комісії 
Столяр Н.В.

4.5 Оснащеність кабінетів циклу у відповід
ності з переліком типового обладнання, 
забезпечення навчальних програм 
дидактичними засобами та відповідність 
технічним і естетичним вимогам.

вересень Зав.
кабінетами.

4.6 Адаптація студентів до умов навчання в 
коледжі.

жовтень Викладачі 
циклової комісії 
Столяр Н.В.

4.7 Аналізувати робочі програми викладачів, 
відвідувати заняття, заслухати звіти і т.д.

Протягом 
навчального 
року

Столяр Н.В. 
Викладачі 
циклової комісії

4.8 Контролювати написання учбових 
програм, планів, графіків .

Протягом 
навчального 
року

Столяр Н.В.
Члени комісії

4.9 Тримати під контролем виконання 
графіків проведення тематичних атестацій, 
контрольних робіт, робити їх аналіз.

Постійно 
протягом 

року

Члени комісії 
Столяр Н.В.



V. Позакласна робота
1 Іроводити олімпіади,бесіди,вікторини, 
круглі столи,конференції, диспути, дебати 
тощо.

Протягом 
навчального 
року

Члени комісії 
Столяр Н.В. 
Члени комісії

5.2 Організувати роботу гуртків з англійської 
мови

Протягом 
навчального 
року

Столяр Н.В.
Члени комісії

5.3 Організувати роботу з невстигаючими 
студентами.

Протягом 
навчального 
року

Столяр Н.В.
Члени комісії

Голова циклової комісії туризму, іноземних мов /Столяр Н.В./


