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Методична проблема комісії:
«Використання новітніх технологій навчання як важливого чинника підвищення якості 

підготовки та розвитку особистості майбутнього спеціаліста».
Основні напрямки роботи циклової комісії:

1. Впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які 
максимально відповідають сучасним вимогам навчання.

2. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно- 
комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.

3. Продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес новітніх технологій навчання, 
формуванню нового педагогічного мислення.

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, історико-краєзнавчої роботи з обдарованою 
молоддю у рамках науково-практичних конференціях, засіданнях круглого столу з 
тематики циклової комісії.

6. Оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, поповнення 
матеріально-технічної бази кабінетів.

7. Патріотичне виховання та формування культури студентів як один із показників розвитку 
особистості студентів.

8. Виховання національно свідомого громадянина України, поваги до державних символів.
Крім цих проблем робота комісії спрямована на розв’язання поточних завдань із 

впровадженням нових форм навчання та виховання студентів, виконання обов’язкових 
функцій кожним викладачем.

Працюючи над методичною проблемою, циклова комісія 
ставить перед собою завдання:

1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін.
2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні природничо- математичних, 

гуманітарних, суспільних дисциплін; сприяти розвитку творчої активності студентів; 
виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті.

3. Впровадження новітніх технологій, нестандартних форм і методів проведення навчальних 
занять, як засіб розвитку інтелекту та творчих здібностей студентів.

4. Проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
5. Забезпечення і розвиток фізичного та морального здоров’я, комплексний підхід до 

формування розумових і фізичних якостей студентів.
6. Виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до 

навчальної праці.



№
п/п Зміст роботи

Термін 
виконання

Відпові
дальний

Відміт
ка про 
викона 
ння

II. Організаційна робота
1 Опрацювати навчальні програми та привести у 

відповідний стан робочі навчальні програми
серпень Голова ЦК, 

викладачі
2 Розглянути та подати на затвердження такі плани: 

1. План роботи циклової комісії.
2. Робочі навчальні програми.
3. Плани роботи кабінетів та лабораторій.
4. Плани роботи гуртків.
5. Комплекси методичного забезпечення занять.
6. Матеріали контрольних робіт.
7. Матеріали іспитів.

До 
20.09.21 р

Голова ЦК, 
викладачі, 
завкабінета- 
ми, 
керівники 
гуртків.

3 Заслухати викладачів про виконання робочих 
навчальних програм.

Травень 
2022 р.

Голова ЦК, 
викладачі.

4 Разом із бібліотекою коледжу продовжити роботу 
по своєчасній комплектації кабінетів новими 
навчальними посібниками, підручниками.

Протягом 
року

Завідувачі 
кабінетами.

5 Скласти графік проведення відкритих занять. До 
20.09.21 р

Голова ЦК, 
викладачі.

6 Заслухати звіти викладачів про виконання планів 
роботи кабінетів, гуртків, предметної комісії.

1 раз на 
семестр

Викладачі.

7 Завідувачам кабінетами поновити методичні 
куточки та оформити їх відповідно до сучасних 
вимог.

До 
01.10.21 р

Викладачі.

III. Навчально - методична робота
8 Систематично аналізувати успішність студентів та 

розробляти заходи щодо поліпшення успішності 
студентів.

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі.

9

10

Систематично проводити огляд новинок навчально 
- методичної літератури.

1 раз на 
семестр

Зав. 
бібліотекою.

Провести директорські контрольні роботи з усіх 
предметів циклу.

За планом Викладачі.

14 3 метою підвищення рівня педагогічної майстерності та зростання методичного і 
наукового рівня викладання предметів заслухати та обговорити такі питання:

1 Методична доповідь «Випереджаюче навчання, як 
шлях підвищення якості професійної освіти».

13.10.21 р. Нацюк В.Л.

2 Методична доповідь «Партнерство з батьками як 
необхідна умова успішного корекційного процесу 
дітей з ООП».

10.11.21 р. Фалат Н.Р.

3 Методична доповідь «Роль сучасних інноваційних 
технологій при вивченні історичних дисциплін».

08.12.21 р. Човік С.В.

4

”5~

Методична доповідь «Формування позитивної 
мотивації до навчальної діяльності на заняттях 
математики в умовах особистісно зорієнтованого 
навчання».

12.01.22 р. Кієвець Г.Г.

Методична доповідь «Дидактика історії.». 09.02.22 р Матвеев В.В.
6 Методична доповідь «Створення ефективної 

системи протидії булінгу в інклюзивному 
освітньому середовищі».

09.03.22 р Посполітак 
О.В.

7 Методична доповідь «Формування життєвих 
компетентностей методами інтерактивного

13.04.22 р. Кузик М.В.



навчання».
8 Методична доповідь «Роль засобів інформаційно- 

комунікаційних технологій у формуванні 
історичних знань студентів».

11.05.22 р Антонюк Т.М.

IV. Підвищення кваліфікації викладачів
11 1 Кожному викладачеві циклу підготувати методичні 

розробки занять, методичні рекомендації 
методичні доповіді , затвердити на ЦК та здати до 
методкабінету.

Протягом 
року.

Викладачі.

12 Провести перевірку та обговорити стан мето
дичного забезпечення заняття кожного предмету 
циклу.

Протягом 
року .

Голова ЦК.
Викладачі.

13 Підготувати матеріал для внутрішньо-
коледжанських та регіональних виставок 
методичних розробок і творчих робіт студентів та 
викладачів.

Протягом 
року .

Голова ЦК.
Викладачі.

14 Пройти курсову перепідготовку та стажування 
викладачів .

Згідно 
графіка.

Голова ЦК.
Викладачі.

V. Позааудиторна робота
15 Заходи приурочені відзначенню Дня української 

писемності та мови.
листопад Викладачі- 

філологи

16 1 етапу Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика.

листопад Викладачі- 
філологи

17 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з української 
мови серед студентів.

листопад Викладач і- 
філологи

18 І етапу Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка.

листопад Викладачі- 
філологи

19 Вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка .
Конкурс творчих робіт «Ми чуємо тебе, 
Тарасе, крізь століття».
Декламація поезії Т.Г. Шевченка «Палке 
слово Кобзаря».

березень Викладачі- 
філологи

20 Екскурсії в музеї:
Ю.Федьковича

вересень Викладачі- 
філологи

21 О.Кобилянської листопад

22 М. Івасюка квітень
23 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 

серед студентів.
грудень Кузик М.В..

Кієвець Г.Г.

24 І етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики серед 
студентів.

листопад Нацюк В.Л.

25 І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії серед 
студентів.

грудень Матвеев В.В.
ЧовікС.В.

26 І етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної 
літератури серед студентів.

березень Викладачі- 
філологи

27 1 Іредметні тижні. Протягом 
року, згідно 
плану 
роботи 
кабінету

Викладачі ЦК

Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Г.Г.Кієвець


