
 

  



І. Коротка довідка про циклову комісію 

 

1.1. Штат педагогічного персоналу циклової комісії на 2018-2019 

навчальний рік затверджено у кількості 3ставок, із них: 

 
Всього 

ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Всього у тому числі Всього у тому числі 

Викла-

дачів 

Викла-

дачів ІІ 

категорії 

Викла-

дачів І 

категорії 

Викла-

дачів 

вищої 

категорії 

Викла-

дачів 

Викла-

дачів ІІ 

категорії 

Викла-

дачів І 

категорії 

Викла-

дачів 

вищої 

категорії 

3 4 1 1 1 1 - - - - - 

 

 

1.2. У момент складання плану роботи циклової комісії: 

 

Педагогічний склад циклової комісії налічував 4-х осіб, з яких: 

Штатних працівників – 4 осіб. 

Викладачів, що працюють за внутрішньовузівським сумісництвом – 1 особа. 

Викладачів, що працюють за зовнішнім сумісництвом – немає. 

Із загальної чисельності педагогічних працівників: 

- викладачів із кваліфікаційною категорією «Спеціаліст» - 1 особи; 

- викладачів із кваліфікаційною категорією «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 

особи; 

- викладачів із кваліфікаційною категорією «Спеціаліст І категорії» 1 

особи; 

- викладачів із кваліфікаційною категорією «Спеціаліст вищої 

категорії» - 1; 

- викладачів, що мають педагогічне звання «старший викладач» - немає; 

- викладачів, що мають педагогічне звання «викладач-методист» - 

немає. 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи циклової комісії становить 3033 год., із 

них: 
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І Денна 585 877   16 24 43    1545 

ІІ Денна 509 841   13 32 35 50  8 1488 

Рік Денна 1094 1718   29 56 78 50  8 3033 

 

 

 

 

 



ІІ. ЗАСІДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

№  

з/п 

Основні питання Строк 

проведення 

Позначка про 

виконання 

1 2 3 4 

 І семестр   

1.  Обговорення і затвердження плану роботи 

комісії на 2018 – 2019н.р.Ознайомлення з 

наказами, інструктивними матеріалами, 

методичними матеріалами з питання змісту і 

організації навчання та виховання. Розробка 

заходів щодо їх практичної реалізації. 

Серпень  

2.  Розподіл та затвердження педагогічного 

навантаження викладачів циклової комісії на 

2018-2019н.р. 

Серпень  

3.  Обговорення та затвердження індивідуальних 

планів роботи викладачів циклової комісії на 

2018-2019 н.р. 

Серпень  

4.  Обговорення та затвердження плану роботи 

циклової комісії, графіку засідання викладачів 

циклової комісії на 2018-2019 н.р. 

Серпень  

5.  Обговорення та затвердження робочих програм 

дисциплін. 

Серпень  

6.  Обговорення та затвердження проблемної теми 

циклової комісії та індивідуальних проблемних 

тем самоосвіти викладачів циклової комісії. 

Вересень  

7.  Обговорення та затвердження графіків 

взаємовідвідування, відкритих занять викладачів 

циклової комісії. 

Вересень  

8.  Складання та затвердження графіка міжсесійних 

консультацій на І півріччя 2018-2019 н.р. 

Вересень  

9.  Обговорення та затвердження пакетів ККР для 

студентів всіх спеціальностей. 

Вересень  

10.  Затвердження списку викладачів, що проходять 

атестацію у поточному навчальному році. 

Вересень  

11.  Обговорення та затвердження плану проведення 

виховного заходу«День пам’яті трагедії 

Бабиного Яру» 

Вересень  

12.  Обговорення та затвердження плану проведення 

виховного заходу, присвяченого святкуванню 

Halloween. 

Вересень  

13.  Перегляд нової педагогічної та навчальної 

літератури, періодичних видань. 

Жовтень  

14.  Обговорення та затвердження графіку 

стажування викладачів циклової комісії. 

Жовтень  

15.  Виступи викладачів циклової комісії з Жовтень  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=693&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=693&year=2018


доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

16.  Обговорення плану заходів щодо реалізації 

профорієнтаційної роботи. 

Жовтень  

17.  Обговорення плану заходів - «День визволення 

України від фашистських загарбників». 

Жовтень  

18.  Обговорення проектів методичних розробок 

викладачами циклової комісії. 

Листопад  

19.  Аналіз ведення нормативної документації 

(журнали педнавантаження, академічні 

журнали). 

Листопад  

20.  Обговорення та затвердження плану проведення 

виховного заходу «День працівника соціальної 

сфер» 

Листопад  

21.  Обговорення та затвердження питань до заліків 

та іспитів з дисциплін, закріплених за цикловою 

комісією. 

Листопад  

22.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Листопад  

23.  Обговорення проблемної теми, винесеної на 

розгляд педагогічної ради. 

Листопад  

24.  Обговорення шляхів подолання неуспішності 

студентів з дисциплін соціально – гуманітарного  

напряму. 

Грудень  

25.  Обговорення результатів взаємовідвідування 

викладачів циклової комісії з метою підвищення 

педагогічної майстерності викладачами 

циклової комісії. 

Грудень  

26.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Грудень  

27.  Обговорення та затвердження звітів про 

виконання педагогічного навантаження за І 

півріччя 2018-2019 н.р. 

 

Січень 
 

28.  Обговорення та затвердження індивідуальних 

звітів викладачів за І півріччя 2018-2019 н.р. 
 

Січень 
 

29.  Затвердження звіту з навчально-виховної роботи 

циклової комісії за І півріччя 2018-2019 н.р. 
 

Січень 
 

30.  Складання та затвердження графіка міжсесійних 

консультацій на ІІ півріччя 2018-2019 н.р. 
 

Січень 
 

31.  Обговорення та затвердження заходів до 

святкування Дня Святого Валентина. 
 

Січень 
 



 ІІ семестр   

32.  Обговорення матеріалів та педагогічних 

розробок викладачів. 

Лютий  

33.  Аналіз ведення нормативної документації 

(журнали педагогічного навантаження, 

академічні журнали). 

Лютий  

34.  Розгляд  планової документації. Лютий  

35.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Лютий  

36.  Перегляд нової педагогічної та навчальної 

літератури, періодичних видань.  

Березень  

37.  Обговорення результатів проведених відкритих 

занять та виховних заходів викладачами 

циклової комісії. 

Березень  

38.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Березень  

39.  Обговорення шляхів подолання академічної 

неуспішності серед студентів Коледжу (за 

результатами поточної атестації). 

Квітень  

40.  Обговорення попереднього педагогічного 

навантаження викладачів циклової комісії на 

2018-2019 н.р. 

Квітень  

41.  Обговорення результатів профорієнтаційної 

роботи викладачів. 

Квітень  

42.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Квітень  

43.  Затвердження залікових питань та 

екзаменаційних білетів до літньої заліково-

екзаменаційної сесії. 

Травень  

44.  Обговорення та затвердження тематик курсових 

робіт. 

Травень  

45.  Виступи викладачів циклової комісії з 

доповідями за проблемними темами 

дослідження. 

Травень  

46.  Відвідування геріатричного центру до Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

Травень  

47.  Підведення підсумків літньої заліково-

екзаменаційної сесії. 

Червень  

48.  Аналіз ведення фінансової документації 

викладачами циклової комісії 

Червень  

49.  Перевірка написання курсових робіт Червень  

50.  Аналіз підсумків захисту курсових робіт Червень  

51.  Затвердження звітів про виконання Червень  



педагогічного навантаження за 2018-2019 н.р. 

викладачами циклової комісії. 

52.  Затвердження індивідуальних звітів викладачів 

циклової комісії. 

Червень  

53.  Затвердження звіту з навчально-виховної роботи 

циклової комісії за ІІ півріччя та рік 2018-2019 

н.р. 

Червень  

54.  Затвердження попереднього педагогічного 

навантаження викладачів циклової комісії на 

наступний навчальний рік 

Червень  

55.  Планування індивідуальної роботи викладачів та 

циклової комісії на наступний навчальний рік. 

Червень  

56.  Про педагогічне навантаження викладачів на 

наступний рік. 

Червень 

 

 

57.  Визначення рейтингу викладачів за навчальний 

рік. 

Червень  

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
№ Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. Розробка та 

затвердження 

навчальних та робочих 

програм нормативних 

дисциплін 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Серпень 

2018 року 

 

2. Перегляд нової фахової 

літератури та 

періодичних видань 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Серпень 

2018 року 

 

3. Оновлення конспектів 

лекцій та планів 

практичних 

(семінарських) занять 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Серпень 

2018 року 

 

4. Складання питань до 

заліків та іспитів з 

дисциплін, закріплених 

за цикловою комісією 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Серпень 

2018 року 

 

5. Удосконалення 

навчально-методичних 

комплексів дисциплін, 

закріплених за 

цикловою комісією 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Вересень 

2018 року 

 

6. Розробка ККР з 

дисциплін циклової 

комісії для перевірки 

залишкових знань 

студентів  

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Вересень 

2018 року 

 

7. Розробка методичних 

рекомендацій та 

 Викладачі 

циклової 

Жовтень 

2018 року-

 



вказівок до практичних 

занять та самостійної 

роботи студентів з 

дисциплін, закріплених 

за цикловою комісією 

комісії Березень 

2019 року 

8. Складання 

екзаменаційних білетів  

 Викладачі 

циклової 

комісії 

Грудень 

2018 року 

 

9. Підготовка доповідей 

на засідання циклової 

комісії за проблемними 

темами самоосвіти 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

За графіком 

засідань 

циклової 

комісії 

 

10. Участь у роботі 

обласних методичних 

об’єднань  

 Викладачі 

циклової 

комісії 

За графіком 

роботи 

методичних 

об’єднань  

 

11. Проведення та 

обговорення відкритих 

занять та виховних 

заходів з метою обміну 

передовим 

педагогічним досвідом  

  За окремим 

графіком 

 

12 Обговорення  та 

затвердження тематик 

курсових робіт. Аналіз 

підсумків курсових 

робіт. 

 Викладачі 

циклової 

комісії 

За графіком 

засідань 

циклової 

комісії 

 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. Організувати та 

проводити засідання 

викладачів циклової 

комісії 

Участь 

викладачів у 

роботі 

циклової 

комісії 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

Кожного 

місяця згідно 

з графіком 

 

2. Організувати 

проведення предметних 

днів та тижнів 

Участь 

викладачів та 

студентів у 

предметних 

тижнях 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі-

предметники 

За графіком 

проведення 

предметних 

тижнів 

 

3. Організувати роботу з 

невстигаючими та 

обдарованими 

студентами 

Зменшення 

чисельності 

невстигаючих 

студентів, 

залучення 

студентів до 

участі у 

конкурсних 

заходах 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

За графіком 

консультацій 

викладачів 

 

4. Організувати Підвищення Голова Жовтень  



методичну роботу 

викладачів, що 

атестуються у 

поточному 

навчальному році 

кваліфікації 

викладачів 

циклової 

комісії, 

викладачі, 

що 

проходять 

атестацію 

2018 р. – 

Березень 

2019 р. 

5. Організувати та 

провести круглий стіл 

за проблемною темою 

циклової комісії 

Обмін 

педагогічним 

досвідом 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

Лютий  

2019 року 

 

6. Організувати роботу 

кураторів академічних 

груп 

Покращення 

роботи 

школи 

кураторів  

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі-

куратори 

За графіком 

засідань 

кураторів 

академічних 

груп 

 

7. Організувати 

профорієнтаційну 

роботу викладачів 

циклової комісії у 

школах міста та області 

Залучення 

більшої 

кількості 

абітурієнтів 

до навчання у 

коледжі 

Голова 

циклової 

комісії 

За графіком 

засідань 

викладачів 

циклової 

комісії 

 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА 

 
№ Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. Організувати і 

провести День 

знань: 

Першу відкриту 

лекцію «Україна – 

суверенна, 

демократична 

держава». 

Урочисту  посвяту в 

студенти; 

зустріч 

першокурсників з 

адміністрацією       

коледжу.. 

Активне 

залучення 

студентів до 

навчання  у нових 

умовах 

Куратори 

академічних 

груп 

03.09.2018 р.  

2. Підготувати та 

провести цикл 

заходів до Дня 

утворення 

Миколаївської 

області: 

 виховна 

година «Мій рідний 

край, моя земля»; 

 тематична 

вікторина 

«Миколаївщина – 

Залучення 

студентів до 

різноманітних 

заходів з нагоди 

світа 

Куратори 

академічних 

груп 

Вересень-

Жовтень 

2018 року. 

 



моя маленька 

батьківщина»; 

 виховна 

година 

«Миколаївщина – 

рідний край»; 

 інформаційна 

година 

«Миколаївщина 

сьогодні». 

3. Підготувати та 

провести цикл 

заходів, 

присвячених 229-й 

річниці м. 

Миколаєва: 

 кураторська 

година «Місто 

Миколаїв»; 

 виховна 

година «Миколаєву 

229 років»; 

 вікторина 

«Що ти знаєш про 

рідне місто?»; 

 виховна 

година «Сторінки 

історії м. 

Миколаєва»; 

 екскурсії по 

місту «Вулиці 

розповідають», 

«Старий 

миколаївський яхт-

клуб», «Вулицями 

старого міста»; 

 організувати 

книжкову виставку 

в читальній залі 

«Мій край - 

найкращий між 

краями»; 

 позакласний 

захід-квест 

«Сторінки історії 

міста Миколаєва.» 

Вітальні 

стіннівки, участь 

студентів у 

конкурсах 

Викладач 

Хомутовська 

І.І. 

Жовтень 

2018 р. 

 

4. Кураторська година 

«Національне 

відродження м. 

Миколаєва» 

Прищеплення 

студентам любові 

до рідного краю, 

формування 

національного 

самоусвідомлення 

Куратори 

академічних 

груп 

Листопад 

2018 р.  

 

5. Проведення тижня 

англійської мови 

Залучення 

студентів до 

різноманітних 

Викладачі 

англійської 

мови 

Лютий  

2019р. 

 



конкурсів 

6. До Дня вшанування 

учасників бойових 

дій на території 

інших держав: 

 кураторська 

година «Ветерани 

сьогодні»; 

 бесіда 

«Шануймо мужність 

солдатів»; 

 відвідування 

музею бойової слави 

в приміщенні 

Миколаївської 

обласної спілки 

воїнів – 

інтернаціоналістів і 

запасу. 

Прищеплення 

формування 

національного 

самоусвідомлення 

Куратори 

академічних 

груп 

Лютий 

2019 р. 

 

7. До Дня скорботи і 

вшанування пам’яті 

жертв війни в 

Україні: 

 провести 

хвилину мовчання 

на вшанування 

пам’яті за 

загиблими у Другій 

світовій війні 1939 – 

1945 рр. та воїнами, 

які брали участь у 

військових діях на 

сході України; 

 інформаційна 

година  «Цінуймо 

свободу та 

національну 

гідність»; 

 бесіда 

«Шануймо пам’ять 

тих, хто без вини 

став жертвою 

війни». 

Прищеплення 

формування 

національного 

самоусвідомлення 

Куратори 

академічних 

груп 

Березень 

2019 р. 

 

8. Підготувати та 

провести до 

Міжнародного дня 

солідарності молоді: 

Залучення 

студентів  

Саранчук 

І.В. 

Квітень  

2019 р. 

 

9. «Духовні цінності 

сім’ї» 
Покращення 

роботи 

академічної групи 

Викладачі-

куратори 

Протягом 

навчального 

року 

 

10. Проведення 

викладачами - 

кураторами 

правовиховної 

Формування 

правової 

свідомості та 

культури 

Викладачі-

куратори 

Згідно з 

планом 

кураторських 

годин 

 



роботи в 

академічних групах 

та з батьками 

студентів 

студентів 

 

VІ.НАУКОВА РОБОТА 

 
№ Вид роботи Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
№ Форма підвищення професійного рівня Прізвище та ініціали  

працівника 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     



 

VІІІ. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

 
Дата  Розділ Назва змін та доповнень Строк 

виконання 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ІХ. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ ЦИКЛОВОЇ 

КОМІСІЇ 

 
Дата  Зміст зауважень Підпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  



Х. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

 

І СЕМЕСТР 
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