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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.

Г олова 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

Голова 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.

Голова 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 
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 Г олова 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

Голова 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

Г олова ц/к

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

Гаврил юк 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 
Муринюк В.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 - методіине 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

Голова циклової комісії В.В.Муринюк


