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І. Аналіз роботи комісії за минулий навчальний рік.

1.1.

Аналіз роботи комісії за минулий навчальний рік.

Протягом минулого навчального року комісія працювала над такими
основними проблемами:
1. Запровадження новітніх технологій навчання та форм організації
навчального процесу.
2. Прилучення

педагогів

до

перспективних

моделей

педагогічного

досвіду та інноваційних технологій.
3. Розвиток творчих

здібностей,

активізація

пізнавальної

діяльності

студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної
діяльності.
4. Робота

з

обдарованими

студентами,

розвиток

їх

інтелекту

та

зацікавленості.
5. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та
психологічних особливостей студентів.
6. Робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності
викладачів.

Протягом року проводились засідання комісії, на яких були заслухані та
обговорені доповіді викладачів, проводились такі форми роботи як «круглий
стіл», «методичний ринг», проблемний семінар, методичний семінар. На цих
заняттях

розглядалися

питання

новітніх

педагогічних

технологій

та

впровадження їх у навчальний процес.

Викладачі

комісії

продовжували

роботу

по

створенню

методичного забезпечення заняття. Враховуючи індивідуальні

комплексів
здібності

студентів, викладачами розроблені пакети диференційованих завдань для
контролю знань студентів, проводилась індивідуальна робота зі студентами

як із невстигаючими, так і з обдарованими дітьми у вигляді додаткових
занять, консультацій, залучення їх до занять у гуртках.

1.2. Основні проблеми, над якими комісія працює
в поточному навчальному році.

На

основі

аналізу

навчально-виховного

роботи

та

загальних

завдань

удосконалення

процесу циклова комісія в поточному році

буде

працювати над такими проблемами:
Мета розробкою

у відповідності до вимог державних стандартів

нових

моделей

інформаційно-комунікаційну

молодшого
культуру

спеціаліста
особистості,

формувати
основи

освіти,
високу

критичного

мислення та медіа-грамотність - запоруку якості підготовки молодшого
спеціаліста.

Принципи освітньої діяльності комісії:
- науковість

і ефективність

навчально-виховного

процесу

на

основі

сучасних педагогічних технологій;
- демократизм і гуманізм навчального процесу;
- раціональність та доцільність форм і методів навчання;
- диференціація та індивідуалізація навчання та виховання;
- творчий пошук резервів, джерел удосконалення

навчально-виховного

процесу;
- етичність та повага до особистості.

1.3. Головні завдання, над якими буде працювати комісія
в 2016 - 2017 навчальному році.

1. Упровадження новітніх технологій навчання та форм
навчального процесу.

організації

2. Виховання

особистості

на

засадах

принципів

толерантності,

взаємоповаги.
3. Продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес новітніх
технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.
4. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної

діяльності

студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної
діяльності.
5. Робота

з

обдарованими

студентами,

розвиток

їх

інтелекту

та

зацікавленості.
6. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та
психологічних особливостей студента.
7. Робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності
викладачів.
8. Здійснити заходи щодо виконання Закону України «Про засади
державної мовної політики».
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.
№
п/
п
1.

2.
3.

Зміст роботи

Термін
виконання

ІІ. Організаційна
Опрацювати
навчальні
програми
та
привести у відповідний стан робочі
навчальні програми.
Обговорити кількість годин із предметів і
затвердити ці години на кожен предмет.
Розглянути та подати на затвердження
заступнику директора з навчальної роботи
такі плани:
1. План роботи циклової комісії.
2. Робочі навчальні програми.
3. Плани роботи кабінетів та лабораторій.
4. План роботи гуртків.
5. Індивідуальні плани викладачів.
6. Комплекси методичного забезпечення
занять.
7. Графіки
тематичних
контролів
з
предметів.

робота
Серпень
2016
Серпень
2016
Серпень
2016

Відповідальний

Голова ЦМК
Викладачі
Голова ЦМК.
Викладачі.

Голова ЦМК.
Керівники
гуртків.
Завідуючі
кабінетами.
Викладачі.

Відмітка
про
виконання

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

8. Матеріали контрольних робіт.
9. Матеріали ДПА.
10. Графік взаємовідвідувань занять.
11. Графік
роботи
із
молодими
викладачами.
Заслухати
викладачів
про
виконання
робочих навчальних програм.
Разом із бібліотекою коледжу продовжити
роботу по своєчасній комплектації кабінетів
новими навчальними посібниками.
Скласти графік взаємовідвідувань занять
викладачів циклу.
Скласти графік роботи із молодими
викладачами.
Скласти план проведення тижня загально освітніх та гуманітарних дисциплін
Заслухати звіти викладачів про виконання
планів роботи кабінетів, гуртків, предметної
комісії.
Завідувачам
кабінетами
поновити
методичні
куточки
та
оформити
їх
відповідно до сучасних вимог.

Травень
2017
Протягом
року

Голова ЦМК.
Викладачі
Завідувачі
кабінетами

До 15.09.
2016 р.
До 15.09.
2016р.
До 15.09.
2016 р.
1 раз на
семестр

Голова ЦМК

До 15.09.
2016 р.

Голова ЦМК,
зав. кабінетами

Голова ЦМК
Голова ЦМК ,
викладачі
Голова
ЦМК,
викладачі

ІІІ. Навчально - методична робота
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Систематично
аналізувати
успішність
студентів та розробляти заходи щодо
поліпшення успішності студентів.
Виконувати
графік
взаємовідвідувань
занять.
У
групах
нового
набору
провести
контрольні роботи по виявленню базового
рівня шкільної підготовки.
Систематично проводити огляд новинок
навчально - методичної літератури.
Провести директорські контрольні роботи з
усіх предметів циклу.
З метою підвищення рівня педагогічної
майстерності та зростання методичного і
наукового рівня викладання предметів
заслухати та обговорити такі питання:
1. Самостійна робота студентів як необхідна
умова ефективної пізнавальної діяльності.
2. Запровадження
інформаційнокомунікаційних технологій.
3.Упровадження сучасних технологій на
заняттях фізики.
4.
Використання
новітніх
технологій
навчання для формування професійних
компетенцій студентів.
5.Формування професійної спрямованості
на перших етапах вивчення хімії шляхом
використання між предметної інтеграції.

Протягом
року

Голова ЦМК
Викладачі

Протягом
року
вересень
2016 р.

Голова ЦМК
Викладачі
Викладачі

1 раз на
семестр
За планом

Зав. бібліотекою

Вересень
2016 р.

Жовтень
2016 р.
Листопад
2016 р.
Грудень
2016 р.
Січень
2017 р.

Викладачі
Горовенко О.Л.
Позігун С.М

Жирова С.С.
Мякішева Г.В.
Яксманецька Р.В.
Лукавенко З.І.
Ситник К.Г.
Міхнова А.П.
Мозгова М.М.

6. Застосування
новітніх
інформаційних
технологій у сучасному педагогічному
процесі.
7.Сучасні підходи до формування та
розвитку
соціально-гуманітарних
знань
студентів.
8.Сучасні підходи для формування та
розвитку знань студентів.

Лютий
2017 р.

Ратушна С.В.
Моісеєва Я В .

Березень
2017 р.

Чернета Т.І.
Компанієць Т.І.

Квітень
2017 р.

Шаповал М.М.
Носик М І .

ІУ. Підвищення кваліфікації викладачів
1.

2.

3.
4.

Кожному викладачеві циклу підготувати по
дві методичних розробки занять та здати їх
до методкабінету.
Провести перевірку та обговорити стан
методичного забезпечення заняття кожного
предмету циклу.
Систематично
перевіряти
наявність
поурочних планів викладачів.
Підготувати матеріал для внутрішньо коледжанських та регіональних виставок
методичних розробок і творчих робіт
студентів та викладачів.

Протягом
року

Всі викладачі

Протягом
року

Голова ЦМК

Протягом
року
Протягом
року

Голова ЦМК
Голова ЦМК,
викладачі

У. Позааудиторна робота
1.
2.
3.

Узяти участь у проведенні свята "День
Знань".
Організувати роботу предметних гуртків.
Провести
декаду
презентації
роботи
циклової комісії, в рамках якої такі заходи:
І.Ушанування пам'яті Т.Г.Шевченка:
1) радіолінійка;
2) конкурс газет, плакатів;
3) виставка поробок студентів;
4) свято «Великий син великого народу».
2.Олімпіада з іноземної мови.

01.09.2016р.

Викладачі

до 10.09.
2016 р.

Викладачі

Березень
2017 р.
Лукавенко З.І.
Жирова С.С.
Мякішева Г.В.
Носик М І .
Міхнова А.П.
Моісеєва Я В .
Лукавенко З.І.
Жирова С.С.
Міхнова А.П.

3. Конкурс перекладачів іноземної мови.
4.Олімпіада з української мови.

5. Конкурс студентських творів на тему:
«Вивчаючи і плекаючи мову, відкриваю
світ і себе в ньому».
6. Конкурс творчих робіт на тему:
«Розвиток письменства в Україні».
7.Олімпіада з інформатики.
8.Олімпіада з хімії.
9. Математичний брейн-ринг.
ІО.Олімпіада з фізики.
11. Виставка-конкурс студентських науководослідницьких робіт, газет.
12.Свято «Тобі, Україно, наші знання, наша

Березень.
2017 р.

Лукавенко З.І.
Жирова С.С.
Яксманецька Р.В.
Мозгова М.М.
Ратушна С.В.
Калініченко О.І.
Усі викладачі
Лукавенко З.І.

4.

любов!».
Узяти участь у виставці творчих
студентів.

робіт

Травень
2017р.

Усі викладачі

УІ. Засідання ЦМК
1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
1.
2.

1.

2.
3.

Засідання № 1
Обговорення
та затвердження
планів
роботи:
1. Циклової комісії.
2. Робочих навчальних програм.
3. Роботи гуртків, кабінетів.
4. Графіка взаємовідвідувань.
5. Індивідуальних планів викладачів.
6. Комплексів методичного забезпечення
занять.
7. Матеріалів з перевірки базових знань
студентів нового набору.
8. Матеріалів ККР.
9. Графіків
проведення
тематичних
контролів.
10. Графіка
роботи
з
молодими
викладачами.
Огляд
новинок
навчально-методичної
літератури.
Засідання № 2
Круглий стіл: «Самостійна робота студентів
як необхідна умова ефективної пізнавальної
діяльності».
Обговорення
та
затвердження
екзаменаційної документації, матеріалів
олімпіади
з
укр.
мови,
матеріалів
презентації циклової комісії, питань до
диф.заліків та екзаменів.
Засідання № 3
Методична
доповідь:
«Запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій».
Обговорення результатів контрольних робіт
у групах нового набору.
Затвердження екзаменаційної документації.
Засідання № 4
Адаптація студентів нового набору.
Упровадження сучасних технологій на
заняттях фізики.
Засідання № 5
Методична
доповідь:
«Використання
новітніх
технологій
навчання
для
формування
професійних
компетенцій
студентів».
Інформація про роботу гуртків.
Інформація про роботу кабінетів.

Серпень
2016р.

Голова ЦМК
Викладачі

Горовенко О.Л.
Позігун С.М.
Вересень
2016р.

Жовтень
2016р.

Листопад
2016р.

Грудень
2016р.

Голова ЦМК
Викладачі

Жирова С.С.
Мякішева Г.В.
Голова ЦМК
Викладачі
Голова ЦМК
Голова ЦМК
Викладачі
Яксманецька
Р0.В.
Лукавенко З.І.
Ситник К.Г.
Міхнова А.П.

Голова ЦМК
Голова ЦМК

1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

Засідання № 6
Методична
доповідь:
«Формування
професійної спрямованості на перших
етапах вивчення хімії шляхом використання
між предметної інтеграції».
Обговорення
взаємовідвіданих
занять
викладачами у І семестрі.
Обговорення результатів виконання графіка
роботи з молодими викладачами.
Засідання № 7
Методична
доповідь:
«Застосування
новітніх
інформаційних
технологій
у
сучасному педагогічному процесі».
Інформація
про
наявність
та
стан
комплексів методичного забезпечення з
усіх предметів циклу.
Засідання № 8
Науковий семінар: «Сучасні підходи до
формування
та
розвитку
соціальногуманітарних знань студентів».
Обговорення
та
аналіз
проведення
презентації
декади
гуманітарних
та
загальноосвітніх предметів.
Засідання № 9
Круглий стіл: «Сучасні підходи для
формування та розвитку знань студентів».
Обговорення та затвердження
звітної
документації викладачів, які атестуються.
Засідання № 10
Підсумки роботи циклової комісії за 20162017 навчальний рік.
Звіти викладачів про роботу кабінетів та
гуртків у ІІ семестрі.
Засідання № 11
Інформація
про
виконання
робочих
навчальних програм.
Звіти
викладачів
про
виконання
індивідуальних планів.
Обговорення орієнтовного плану роботи на
наступний навчальний рік.

Голова ЦМК
загальноосвітньої та
гуманітарної підготовки

Січень
2017 р.

Мозгова М.М.

Голова ЦМК
Голова ЦМК

Лютий
2017 р.

Ратушна С.В.
Моісеєва Я.В.
Голова ЦМК

Березень
2017 р.

Чернета Т.І.
Компанієць Т.Л.
Голова ЦМК
Викладачі

Квітень
2017 р.

Шаповал М.М.
Носик М І .
Голова ЦМК
Викладачі

Травень
2017 р.

Голова ЦМК
Викладачі
Голова ЦМК
Викладачі

Червень
2017 р.

Голова ЦМК
Викладачі
Голова ЦМК
Викладачі
Голова ЦМК
Викладачі

З.І. Лукавенко

