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роботи циклової комісії «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій»

на 2022-2023 навчальний рік

№ 
п/п

Зміст Строк 
виконання

Виконавець Відмітка про 
виконання

1 2 3 4 5
1. Головна мета (задача) на поточний навчальний рік

Формування професійної компетентності здобувачів освіти, посилення ролі 
практичного навчання у підготовці висококваліфікованого фахового молодшого 

бакалавра шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам 
освітньо-професійних програм

Досягнення цієї мети комісія буде здійснювати шляхом:
удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу для підвищення 

наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, формування у студентів 
високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових 
умовах.

вивчення професійної діяльності викладачів відносно впровадження інноваційних технологій 
навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять викладачами циклу;

концентрування уваги викладачів на якості проведення кожного навчального заняття та 
ефективне застосування друкованих та електронних матеріалів;

підвищення відповідності матеріально - технічної бази спеціальностей вимогам галузевих 
стандартів освіти;

впровадження та дотримання стандартів, технічних умов документів по стандартизації та 
метрології;

надання методичної допомого студентам по застосуванню нормативно-технічних документів 
при курсовому та дипломному проектуванні;

інформування підрозділів про впровадження нової нормативно-технічної документації (НТД) і 
про наявність змін та скасування застарілих НТД;

забезпечення підрозділів нормативно-технічною документацією і участь у розробці, 
впровадженні стандартів у коледжі та їх облік.

2. Навчально - організаційна робота

2.1.

Аналіз роботи комісії за минулий рік та 
визначення методичної проблеми, над якою 
комісія буде працювати в поточному році.

Розгляд та узгодження плану роботи 
циклової комісії на 2022 - 2023 н.р.

Вересень, 
2022 р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

2.2.
Ознайомлення членів циклової комісії з 

поточними інструктивними матеріалами, 
наказами, розпорядженнями по ЧІК

1 раз на 
семестр

Г олова 
циклової 
комісії



2.3.

Розробка, корегування. розгляд та подача 
для затвердження навчальною частиною 

коледжу навчальних програм з дисциплін, 
закріплених за комісією

Вересень, 
2022 р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

2.4.

Розробка, корегування, розгляд та подача 
для затвердження навчальною частиною 
коледжу робочих програм з дисциплін, 

закріплених за комісією

Вересень, 
2022 р. 

січень, 2023р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

2.5.
Розгляд та затвердження завдань для ККР, 

ДКР та інших видів контрольних робіт 
циклу

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

2.6.
Розробка, обговорення та затвердження 

графіків консультацій, додаткових занять та 
роботи гуртків

Вересень, 
2022 р. 

січень, 2023р.

Члени циклової 
комісії

2.7.
Розгляд і підготовка до затвердження 

екзаменаційної документації для груп денної 
та заочної форм навчання

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

2.8.
Розгляд і підготовка до затвердження 
навчальною частиною коледжу планів 

роботи кабінетів циклу

Жовтень, 
2022р.

Зав. кабінетами 
та 

лабораторіями

2.9.
Розгляд матеріалів для проходження 
викладачами курсової підготовки та 

стажування

Жовтень 
2022-2023н.р.

Викладачі 
циклу

2.10.
Заслухати звіти викладачів про результати 
підвищення кваліфікації та впровадження в 
навчальний процес результатів стажування

Згідно 3 
графіком 

стажування

Викладачі 
циклу

2.11.
Організація взаємовідвідування занять 

викладачами циклової комісії з наступним 
обговоренням результатів відвідування

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

2.12.

Розробка, обговорення, та рекомендації для 
затвердження графіків виконання курсових 

проектів, курсових робіт, дипломних 
проектів з дисциплін циклу.

Протягом 2022 
- 2023 н.р.

Голова ц/к 
Члени циклової 

комісії

2.13.
Аналіз вирішення проблеми, над якою 
циклова комісія працювала на протязі 

2022-2023н.р.

Травень, 
2023 р.

Члени циклової 
комісії

2.14. Розгляд та затвердження звіту про роботу 
циклової комісії за 2022-2023 н.р.

Червень, 
2023 р. Голова ц/к

2.15.
Коректування і підготовка до друку 

методичних розробок, посібників за єдиною 
системою (стандартом) в поліграфії

Протягом 
навчального 

року
Голова ц/к

2.16.
Інформування підрозділів (відділень) про 

впровадження нової НТД, про наявність змін, 
та скасування застарілої НТД

Протягом 
навчального 

року
Голова ц/к

2.17 Перевірка наявності паспортів 
кабінетів/лабораторі й

Протягом 
навчального 

року
Г олова ц/к

2.18 За необхідності вирішення поточних питань 
комісія проводить позачергове засідання

Протягом 
навчального 

року

Голова ц/к 
Члени циклової 

комісії
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3.1. На денному відділенні

3.1.1.

Розгляд індивідуальних планів методичної 
роботи викладачів циклу щодо підвищення 

теоретичного рівня та професійної 
кваліфікації

Жовтень, 
2022 р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

3.1.2.
Обговорення змісту і подання для 

затвердження робочих програм з дисциплін 
циклу на навчальний рік

Вересень, 
2022 р.; 

січень, 2023 р.

Члени циклової 
комісії

3.1.3.
Розробка та обговорення на засіданні 

циклової комісії вказівок, завдань, переліків 
питань до екзаменів

Протягом 
навчального 

року

Викладачі 
циклової 
комісії

3.1.4.
Розгляд і затвердження завдань для 

курсового проектування студентам групи
ЕТ-31,КТ-31

Березень, 
2023 р.

Маковійчук В. В.
Гаврилюк В. І.

3.1.5.
Розгляд і затвердження завдань для 

курсового проектування студентам групи 
ЕТ-4ЦКТ-41

Листопад, 
2022 р.

Гаврилюк О.В.
Маковійчук В. В.
Комісаров Т.П.
Федорова Т.В.

3.1.6.

Розгляд, обговорення і подача для 
затвердження навчальною частиною 

коледжу тематики завдань для дипломного 
проектування студентам груп 

ЕТ-41,ЕТ-42 , КТ-41

Квітень, 
2020 р.

Гаврилюк О.В. 
Гаврилюк В. І. 
Поцілуйко-

Григоряк Г.В.

3.1.7.

Організація та проведення відкритих 
навчальних занять та виховних заходів з 
послідуючим обговоренням на засіданні 

циклової комісії

Згідно графіку
Викладачі 
циклової 
комісії

3.1.8 Звіт зав. кабінетами про виконання плану 
роботи кабінету

Травень, 
2023р. Зав. кабінетами

3.1.9.

Звіт викладачів про рівень знань студентів з 
навчальних дисциплін циклу за 

результатами атестацій, виявлення причин 
неуспішності студентів та визначення 

дидактичних засобів їх ліквідації

За 
результатами 

РКЗ

Члени циклової 
комісії

3.1.10

Рецензування та обговорення методичних 
рекомендацій, посібників, розроблених 
викладачами циклу за поточний період 

навчального року

Протягом 
навчального 

року.

Члени циклової 
комісії

3.1.11

Розробка та оновлення навчально- методичних 
комплексів, які відповідають вимогам 
навчально-методичної документації

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.1.12 Контроль і перевірка якості оформлення 
лабораторних і практичних робіт

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.1.13
Здійснення нагляду за впровадженням і 

додержанням вимог єдиної системи стандартів 
КП і ДП

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.1.14

Розгляд та підготовка до затвердження 
силабусів вибіркових навчальних дисциплін 

з навчальних планів спеціальностей 141 
«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» і 151 «Автоматизація та 
комп ’ ютерно-інтегровані технології»

Листопад 
2022р.

Члени циклової 
комісії



3.2. Для заочної форми навчання

3.2.1.

Розробка методичних рекомендацій, 
вказівок, завдань, тестових завдань для 

виконання контрольних, організація 
методичної допомоги студентам заочної 

форми навчання з дисциплін циклу

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

3.2.2.
Розгляд і затвердження екзаменаційної 

документації, в тому числі переліків питань 
для екзаменів та заліків

Протягом 
навчального 

року

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

3.2.3.
Розгляд і затвердження завдань для 

курсового проектування студентам групи 
ЕТЗ-41

Березень 
2023 р.

Гаврилюк О.В. 
Маковійчук В.В.

3.2.4.
Розгляд і затвердження завдань для 

курсового проектування студентам групи 
ЕТЗ-51.

Жовтень 
2022р.

Гаврилюк О.В. 
Маковійчук В. В. 

Федорова Т.В.

3.2.5.

Розгляд, обговорення і подача для 
затвердження навчальною частиною 

коледжу тематики завдань для дипломного 
проектування студентам групи 

ЕТЗ-51.

Січень 
2023 р.

Гаврилюк О.В. 
Маковійчук В. В. 
Поцілуйко- 
Григоряк Г.В.

3.2.6. Звіт викладачів про інформаційне 
забезпечення навчальних дисциплін

Грудень, 
2022 р.

Члени циклової 
комісії

■ .. . .. . . ........... ■ . .. ... . ... . .. .-.
4. Контроль за навчально - виховним процесом

4.1.

Організувати взаємовідвідування 
навчальних занять та виховних заходів 

викладачами з метою вивчення та обміну 
досвідом методики активізації пізнавальної 

діяльності студентів через використання 
різноманітних форм і методів навчальної 

роботи

Протягом 
навчального 

року

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

4.2.

Аналіз потокової успішності та результатів 
рубіжного контролю знань студентів 3 
дисциплін циклу. Звіти викладачів про 
якість знань студентів за результатами 

контролю

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

4.3.

Контроль за проведенням консультацій та 
додаткових занять викладачами циклу. Роль 
додаткових занять і консультацій у розвитку 

інтелекту та індивідуальних здібностей 
студентів

Протягом 
навчального 

року

Голова 
циклової 
комісії

4.4.
Контроль впровадження в навчальний 

процес сучасної нормативно - технічної 
документації

Протягом 
навчального 

року

Голова 
циклової 
комісії

4.5.
Аналіз проведення ОКР з метою контролю 

виконання вимог навчальних програм та 
вимог до критеріїв оцінки знань студентів

Грудень, 
2022р., 

червень, 
2023 р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

4.6. Вивчення та аналіз роботи викладачів, що 
атестуються

Грудень, 
2022 р.

Голова ЦК, 
члени циклової 

комісії

4.7. Перевірка оснащеності кабінетів циклу у 
відповідності з переліком типового

Жовтень, 
2022 р.

Зав. 
відділенням,



обладнання, відповідності технічним і 
естетичним вимогам та забезпеченості 

навчальних програм дидактичними засобами

голова ЦК, 
зав. кабінетами

4.8
Контроль методів організації і проведення 

курсового та дипломного проектування 
викладачами

Протягом 
навчального 

року

Голова 
циклової 
комісії

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

Лютий, 
2023 р. Голова ЦК

4.10. Контроль впровадження в навчальний процес 
сучасної нормативно-технічної документації

Протягом 
навчального 

року

Г олова 
циклової 
комісії

4.11. Контроль відповідності методичних розробок 
згідно галузевих стандартів

Протягом 
навчального 

року

Г олова 
циклової 
комісії

«ті5. Позакласна робота

5.1. Проведення консультацій, додаткових 
занять, робота з невстигаючими студентами

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

5.2. Організація роботи з обдарованими 
студентами

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

5.3.
Організація екскурсій на діючі підприємства 
відповідних галузей для студентів старших 

курсів

Протягом 
навчального 

року

Члени циклової 
комісії

5.4.
Підготувати та провести тиждень 

спеціальності
Березень 
2023 р.

Викладачі 
циклу

Голова циклової комісії Галина ПОЦІЛУЙКО-ГРИГОРЯК


