
 

План засідань комісії. 
 

Тема засідання 
Термін 

виконання 
Кому доручено 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

Засідання №1 

Про організацію роботи циклової комісії. 

серпень 

Скидан С.І. виконано 

Обговорення і затвердження робочих навчальних 

програм, планів роботи гуртків, кабінетів, 

індивідуальних планів роботи викладачів. 

Скидан С.І. 

члени комісії 

виконано 

Інформація про  курси підвищення кваліфікації та 

чергову атестацію викладачів комісії на 2015-2016н.р. 
Савченко В.Г. 

виконано 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення  

у загальноосвітніх навчальних закладах предметів 

інваріантної складової навчального плану в 2015-2016 

н.р. Лист Мон молоді та спорту України  

Кулик В.О. 

виконано 

Інформація про вимоги до ведення журналів обліку 

успішності груп згідно Наказу МОН України від 

03.06.2008р. №496. 

Коваль О.П. 

виконано 

Інформація про вивчення педагогічного досвіду членів 

комісії. 
Скидан С.І. 

виконано 

Різне.   

Засідання №2 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

жовтень 

Скидан С.І. 
виконано 

Методдоповідь «Можливості Інтернету і шляхи його 

використання при підготовці і проведенні занять» 
Масол С.Г. 

виконано 

Виконання навчальних планів і програм з фізики та 

астрономії. Робота фізичного гуртка. 
Луцюк Л.П. 

виконано 

Робота з обдарованою молоддю. Про підготовку до 

предметних олімпіад. 
Савченко В.Г. 

виконано 

Про підготовку та проведення декади (місяця) членами 

комісії загальноосвітніх дисциплін. 
Кулик В.О. 

виконано 

Опрацювання положення про науково-дослідницьку 

роботу студентів. 
Савченко В.Г. 

виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Інше.   

Засідання №3 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

листопад 

Скидан С.І. 
виконано 

Методдоповідь «Про адаптацію студентів нового 

набору».   
Череда Т.Ф. 

виконано 

Звіт про курси підвищення кваліфікації  члени комісії виконано 

Обговорення відкритих заходів члени комісії виконано 

Про роботу з дітьми-сиротами. Череда Т.Ф. виконано 

Виконання планів і програм з дисциплін  «Історія 

України», «Всесвітня історія», «Економічна і соціальна 

географія». Робота гуртків. 

Скидан М.О. 

 

виконано 

Інформація про зовнішнє незалежне оцінювання.  Скидан С.І. виконано 



Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Засідання № 4 

 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

грудень 

Скидан С.І. виконано 

Метод доповідь «Фізичний дослід – вагомий засіб 

покращення якості навчання студента».  

Луцюк Л.П. виконано 

Звіт про підсумки проведення олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін. 

Скидан С.І. 

члени комісії 

виконано 

Виконання планів і програм з дисциплін  «Українська 

мова», «Українська література».  Робота гуртків. 

Хоменко О.М. виконано 

Обговорення відкритих занять. Члени комісії виконано 

Звіт про курси підвищення кваліфікації. Члени комісії виконано 

Розгляд методрозробок. Члени комісії виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

 Інше.   

Засідання №5 

 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

січень 

Скидан С.І. виконано 

Методдоповідь «Навчальні ігри на заняттях 

англійської мови». Доповідач Нікітіна Н.Л. 

Нікітіна Н.Л.. виконано 

Обговорення і затвердження робочих навчальних 

програм,  планів роботи гуртків, кабінетів ( ІІсеместр). 

Скидан С.І. 

члени комісії 

виконано 

Розгляд методрозробок. члени комісії виконано 

Обговорення відкритих занять. Члени комісії виконано 

Звіт про курси підвищення кваліфікації. Члени комісії виконано 

Виконання планів і програм з дисциплін «Світова 

література» та «Культурологія». Робота гуртків. 

Масол С.Г. 

Коваль О.П. 

виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Засідання №6 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

лютий 

Скидан С.І. виконано 

Методдоповідь «Розвиток критичного мислення 

студента при розв’язанні проблемних задач з історії». 

Скидан М.О. виконано 

Розгляд методрозробок. члени комісії виконано 

Обговорення відкритих занять. члени комісії виконано 

Звіт про курси підвищення кваліфікації. члени комісії виконано 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін 

«Математика», «Вища математика», «ОКТ». 

Виконання планів і програм.  

Олійник В.М. 

Скидан С.І. 

 

виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Інше.   

Засідання №7 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

березень 

Скидан С.І. виконано 

Методдоповідь «Виховання студента як високомора 

льної та інтелектуальної особистості підчас навчання»  

Коваль О.П. виконано 

Обговорення відкритих занять. члени комісії виконано 

Виконання планів  і програм з іноземної мови. Робота 

гуртків. 

Масол С.Г. 

Нікітіна Н.Л. 

виконано 

Звіт викладачів, що атестуються. Скидан С.І. виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань.  Скидан С.І. виконано 



Різне.    

Засідання №8 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

квітень 

Скидан С.І. виконано 

Методдоповідь «Дидактичні ігри на заняттях з 

української мови». 

Хоменко О.М. виконано 

Виконання планів і програм з дисциплін «Хімія», 

«Загальна біологія» . Робота хімічного гуртка. 

Савченко В.Г. 

Куценко І.С. 

виконано 

Розгляд методрозробок. члени комісії виконано 

Обговорення відкритих занять.  виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Різне.  виконано 

Засідання №9 

Розгляд успішності та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами. 

травень 

Скидан С.І. виконано 

Методдоповідь «Виховна робота викладача». Щербань В.В. виконано 

Розгляд методрозробок. члени комісії виконано 

Обговорення відкритих занять.  виконано 

Підсумки атестації викладачів. члени комісії виконано 

Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. виконано 

Різне.  виконано 

Засідання №10 

Звіт про роботу комісії загальноосвітніх дисциплін. 

червень 

Скидан С.І. виконано 

Планування роботи комісії на наступний навчальний 

рік. 

члени комісії виконано 

 

  



 

Протокол №1 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

  

27 серпня 2015р 

 

Присутні: 7членів комісії. 

Відсутні: Коваль О.П. – відпустка, Череда Т.Ф., Олійник В.М. – за станом  

здоров’я, Луцюк Л.П., Щербань В.В. – за сімейними обставинами. 

 

Порядок денний: 

1.Про організацію роботи циклової комісії. 

2.Обговорення і затвердження робочих навчальних програм,  планів роботи 

гуртків, кабінетів, індивідуальних планів роботи викладачів. 

3.Інформація про  курси підвищення кваліфікації та чергову атестацію 

викладачів комісії на 2015-2016 н.р. 

4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення  у загальноосвітніх 

навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану в 

2015-2016 н.р. Лист Мон України  

5.Інформація про вимоги до ведення журналів обліку успішності груп згідно 

Наказу МОН України від 03.06.2008р. №496. 

6. Інформація про вивчення педагогічного досвіду членів комісії. 

7.Різне. 

 

Слухали:1. Скидан С.І. - про організацію роботи циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін протягом року. 

Виступили: Савченко В.Г.- ознайомила присутніх з основними вимогами до 

роботи циклової комісії  на поточний навчальний рік. 

Ухвалили: Затвердити план роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

на 2015-2016н.р. 

Слухали 2: Обговорення індивідуальних планів роботи, планів роботи гуртків, 

робочих навчальних програм та доповнень до них. 

Ухвалили: Затвердити індивідуальні плани роботи, плани роботи гуртків, 

робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін та доповнення до них. 

Слухали 3: Савченко В.Г. – про планові курси підвищення кваліфікації та  

чергову атестацію викладачів комісії на 2015-2016 н.р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 4: Кулика В.О. – про Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

вивчення  у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної 

складової навчального плану в 2015-2016 н.р. Лист Мон України  

Виступили : Савченко В.Г.– внесла пропозицію, переглянути робочі навчальні 

програми з дисциплін згідно Інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

вивчення  у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної 

складової навчального плану в 2015-2016 н.р. Лист Мон України  



Ухвалили: Прийняти інформацію про Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вивчення  у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної 

складової навчального плану в 2015-2016 н.р. Лист Мон України  

 

Слухали 5:Скидан С.І.– про вимоги до ведення журналів обліку успішності 

груп згідно Наказу МОН України від 03.06.2008н.р. №496. 

Ухвалили: Інформацію про вимоги до ведення журналів обліку успішності груп 

прийняти до уваги. 

Слухали 6: Скидан С.І. – про вивчення педагогічного  та передового 

педагогічного досвіду членів комісії  

Виступили: Кулик В.О.– вніс пропозицію вивчати позитивний  педагогічний 

досвід Савченко В.Г. про навчально-методичне забезпечення заняття. 

Ухвалили: В 2015-2016н.р. систематично вивчати  педагогічний досвід членів 

комісії Череди Т.Ф., Нікітіної Н.Л., Олійник В.М., Скидана М.О., Скидан С.І., 

Хоменко О.М., Луцюка Л.П., Савченко В.Г., Масола С.Г., Кулика В.О.,  

Щербаня В.В. щодо виконання навчальних планів і програм, роботи предметних 

гуртків,  та позитивний педагогічний досвід Савченко В.Г. щодо навчально-

методичного забезпечення занять. 

Слухали 7: Скидан С.І. – про доопрацювання тестів перевірки знань студентів 

до зимової залікової сесії (електронна версія), про перевірку зошитів, про участь 

членів комісії в роботі виставки НМЦ. 

Виступили: Нікітіна Н.Л. - внесла пропозицію, представити на виставку НМЦ 

творчі роботи викладачів- членів комісії. 

Ухвалили:1.Доручити підготувати на виставку НМЦ конкурсні роботи 

викладачам Скидану М.О., Кулику В.О., представити на виставку НМЦ творчі 

роботи викладачів- членів комісії (сувеніри, композиції з бісеру, вишивки, 

макраме тощо). 

2.Систематично перевіряти робочі зошити студентів, що вивчають 

загальноосвітні дисципліни та фіксувати результати  перевірки в журналах 

обліку успішності груп (графа «Зошит»). 

3. Тести перевірки знань студентів в час зимової сесії 2015-2016н.р. (електронна 

версія) здати в базу даних в листопаді 2015 р. 

 

 

  

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №2 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

16 жовтня 2015р 

 

Присутні: 12 членів комісії. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. 2.Методдоповідь «Можливості Інтернету і шляхи його 

використання при підготовці і проведенні занять». Доповідач Масол С.Г. 

 3. Виконання планів і програм з фізики та астрономії. Робота фізичного гуртка. 

Доповідач Луцюк Л.П. 

4. Про роботу з обдарованою молоддю та підготовку до предметних олімпіад.  

Доповідач  Савченко В.Г. 

5. Про підготовку та проведення поза аудиторних заходів членами комісії 

загальноосвітніх дисциплін. Доповідач Кулик В.О. 

 6. Інформація про науково-пошукову роботу студентів. 

7. Про виконання рішень попередніх засідань.  

8.Різне. 

 

Слухали 1: Скидан С.І. - про стан успішності та поведінки на заняттях 

загальноосвітніх дисциплін студентів-першокурсників. 

Виступили: 1. Череда Т.Ф. – про надання психологічної допомоги студентам –

першокурсникам на час адаптації в навчальному закладі. 

2.Коваль О.П. – про робочу дисципліну студентів в групах нового набору. 

Ухвалили: 1. Викладачам загальноосвітніх дисциплін систематично 

інформувати кураторів груп нового набору про стан успішності та робочої 

дисципліни їх студентів. 

Слухали 2: Масол С.Г.- про можливості Інтернету і шляхи його використання 

при підготовці і проведенні занять. (Методдоповідь додається). 

Виступили: 1. Олійник В.М. – про роль інформаційно-пошукових технологій у 

підвищенні ефективності занять. 

2. Коваль О.П. – про використання комп’ютерних технологій у позааудиторних 

заходах. 

Ухвалили: 1. З метою покращення якості та підвищення ефективності занять і 

поза аудиторних заходів звернути увагу  на використання інформаційно-

пошукових та комп’ютерних технологій при викладанні загальноосвітніх 

дисциплін. 

2.Урізноманітнювати  навчально-методичне забезпечення дисциплін матеріалом 

з Інтернет - ресурсів, що сприятиме розширенню наукового світогляду студентів 

при вивченні загальноосвітніх дисциплін. 

Слухали 3: Луцюка Л.П. – про навчально-методичне забезпечення дисципліни 
«Фізика і астрономія»; виконання планів і програм; роботу фізичного гуртка. 
Навчально-методичний комплекс дисципліни, який знаходиться у викладача, 



включає в себе: навчальну (типову) програму з дисципліни; робочу 
навчальну програму з розбивкою на шість модулів; плани занять з № 1-91; 
конспекти-тези лекцій; інструктивно-технологічні картки до 16 
лабораторних робіт; пакети контрольних завдань для перевірки знань 
студентів; питання до екзаменаційних білетів. Анотація до предмету, робоча 
навчальна програма переведена в електронну версію на головний комп’ютер 
(сервер). Студенти в домашніх умовах розв’язують систематично різнорівневі 
задачі (Збірник різнорівневих задач з фізики для державної підсумкової 
атестації; авт. Гельфгат) та готують реферати. Згідно запланованого графіку 
проводяться засідання гуртка (два рази в місяць), студентами пишуть  і 
захищають реферати (до 10 за семестр). На даному етапі гуртківці разом  з 
викладачем оновлюють таблиці та плакати. Також створені і використовуються 
пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів, та електронна версія 
робочої навчальної програми.  
Виступили: Щербаня В.В.- про підвищення інтересу до вивчення дисципліни. 

Ухвалили: 1.Рекомендувати викладачу Луцюку Л.П. при проведенні занять з 

дисципліни звертати більше уваги на міжпредметні  зв’язки фізики зі 

спецдисциплінами. 

2. Активізувати студентів, що вивчають фізику,  до участі в науково-пошуковій 

роботі закладу 

3.При засвоєнні вивченого матеріалу з фізики більше уваги приділяти 

розв’язуванню задач прикладного характеру. 

Слухали 4:Савченко В.Г.– про роботу з обдарованою молоддю та підготовку до 

предметних олімпіад. Наголосила про залучення студентів до науково-

пошукової роботи (підготовка досліджень, написання творчих робіт, участь в 

олімпіадах, участь в роботі МАН). 

Виступили: .Хоменко О.М. – про підготовку до загальноколежанських 

олімпіад. 

Ухвалили: 1.Підготувати пакет завдань для проведення олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін.  

2.Проводити підготовку студентів до участі в олімпіадах на консультаціях, 

заняттях гуртках та індивідуальних заняттях. 

3. Схвалити графік проведення олімпіад з загальноосвітніх дисциплін (22.11.15-

04.12.15р.). 

Слухали 5: Кулика В.О.- про підготовку та проведення поза аудиторних заходів 

членами комісії загальноосвітніх дисциплін.  

Виступили: 1.Коваль О.П.– про Всеукраїнський тиждень правових знань. 

2.Скидан М.О. – про зв’язок виховних заходів із загальноосвітніх дисциплін з 

життям. 

Ухвалили: Постійно протягом року проводити відкриті заняття, засідання 

гуртків, свята, виховні заходи, олімпіади з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів закладу.  

Слухали 6: Скидан С.І.- про науково-дослідницьку роботу студентів коледжу 

«Енергозберігаючі технологіїі в будівництві». 

Виступили: Луцюк Л.П.– про ознайомлення із сучасними енергозберігаючими 

технологіями. 

 



Ухвалили:Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін організувати 

зустрічі студентів з представниками будівельних фірм, що займаються 

енергозберігаючими технологіями. . 

Слухали 7:Кулик В.О.– про перевірку викладачами діючих робочих навчальних 

програм та відповідність їм записів у журналах обліку відвідування та 

успішності груп. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Cлухали 8: Скидан М.О. - про ФПК з соціальної та економічної географії. 

Виступили: Хоменко О.М.- про ФПК з української мови та літератури. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №3 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

20 листопада 2015р 

 

Присутні: 12 членів комісії.  

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. 

2.Методдоповідь Методдоповідь «Про адаптацію студентів нового набору».  

Доповідач Череда Т.Ф. 

3. Звіт про участь членів комісії в роботі ЧОМО викладачів коледжів та 

технікумів. 

4. Обговорення відкритих заходів, проведених членами комісії. 

5.Про роботу з дітьми-сиротами. Череда Т.Ф. 

6. Виконання планів і програм з дисциплін  «Історія України», «Всесвітня 

історія», «Економічна і соціальна географія». Робота гуртків. Викладач Скидан 

М.О. 

7.Затвердження екзаменаційних матеріалів. 

 

Слухали 1: Скидан С.І.- про стан успішності та поведінку студентів–

другокурсників на заняттях. 

Виступили: Коваль О.П.- про права та обов’язки студентів коледжу згідно 

статуту закладу. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 2 : Череда Т.Ф.– про адаптацію студентів нового набору. 

(Методдоповідь додається). 

Виступили:  Скидан С.І. -  про чергування викладачів комісії в гуртожитку з 

метою надання студентам консультаційних послуг при виконанні домашніх 

завдань та організації «розумного» режиму дня. 

Ухвалили: Рекомендувати членам комісії загальноосвітніх дисциплін 

допомагати студентам нового набору в організації режиму дня, оптимального 

для успішного навчання і відпочинку в коледжі. 

Слухали 3: Скидан С.І.- про участь членів комісії в роботі ЧОМО викладачів 

коледжів та технікумів. 

Виступили : 1.Савченко В.Г. – про участь викладачів коледжу в конкурсі 

«Педагогічна знахідка». 

2.Хоменко О.М. – про участь студентів закладу в обласних предметних  

конкурсах та олімпіадах. 

Ухвалили: 1. Рекомендувати викладачам комісії загальноосвітніх дисциплін з 

метою вивчення позитивного педагогічного досвіду колег приймати активну 

участь в робот ЧОМО викладачів коледжів та технікумів. 

2. Готувати обдарованих студентів до участі в обласних предметних  конкурсах 

та олімпіадах. 



 

Слухали 4 : Хоменко О.М. - про відкритий захід до Дня української мови та 

писемності «Мово моя, українська…» в групах  11Б, 13ТЕ та 21Б. 

Виступили: 1.Скидан С.І. - про відкритий захід  до 200-річчя з дня народження 

К.Вейєрштрасса «Блискучий талант та гірка доля». 

2.Нікітіна Н.Л.- про  відкрите заняття з іноземної мови  «Англійська мова. 

Кількісні числівники». 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам комісії проводити  відкриті  заходи для 

викладачів- початківців закладу. 

Слухали 5: Череду Т.Ф.– про роботу з дітьми-сиротами, про мотивацію 

студентів- сиріт до навчання. 

Ухвалили: Інформацію про роботу з дітьми-сиротами прийняти до уваги. 

Слухали 5: Скидан М.О. – про навчально-методичне забезпечення дисциплін 

«Історія України», «Всесвітня історія», «Економічна і соціальна географія»; 

виконання планів і програм; роботу історичного гуртка.  

   В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Економічна і соціальна географія світу ” включені завдання для 

тематичного оцінювання, які згруповані у п ять  тематичних блоків, кожен з 

яких відповідає певному розділу або його частині, і подані в чьотирьох  

варіантах. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити 

до їх виконання  залежно від рівня підготовки та окремих студентів. 

Закріплення нових знань умінь студентів відбуваються в результаті бесіди за  

запитаннями.  

  В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Всесвітня історія ” включені завдання для тематичного оцінювання, 

згруповані за тематичними блоками  (І-ХV)  і  подано у  трьох  варіантах. 

Кожний варіант містить 12 завдань, що  диференційовані за  рівнями складності. 

Видовий склад  завдань  відрізняється різноманіттям. поряд з  теоретичними  

подано  велику кількість завдань практичного характеру. творчий рівень 

представлено проблеми запитаннями та завданнями. Крім того  спеціально 

розроблені хронологічна таблиця розбита на  теми, які проходять – студенти в 

процесі навчання та  вказані основні поняття, які  використовуються при 

вивченні дисципліни. Є готові дидактичні набори, до проведення  занять, які 

містять творчі та пошукові завдання та запитання, документи епохи та про  

епоху, таблиці, схеми, графічні матеріали хронологію подій, завдання для  

рефератів, доповідей, повідомлень, словник. 

В процесі вивчення всесвітньої історії студенти вчаться правильно складати 

тези, конспект готувати реферат , дотримуючись науковості тексту , доцільності 

вживання наукової термінології, чіткості плану, завершеності та взаємозв’язку 

кожного з пунктів плану ,наявності у кожному з питань висновків дотримання 

структури реферату, правильно складеного списку використаної літератури  

  Курс „ Історія України ” сприяє формуванню соціально зрілої, працелюбної, 

творчої особистості громадянина України, здатньої  до  свідомого вибору. 

В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Історія України ” включені завдання для тематичного навчальних 

досягнень, згруповані за  тематичними блоками (І-ХІІІ) в трьох варіантах. 



Кожний  варіант включає 12 завдань, що  диференційовані за рівнями 

складності.  Видовий склад завдань відрізняється  різноманіттям.  поряд із  

теоретичними  подано велику кількість завдань практичного характеру. Творчий 

рівень представлено проблемними запитаннями та завданнями. 

В процесі вивчення курсу  „Історія України. ”  студенти повинні глибше 

осмислити основні історичні події та етапи державності, несправедливо забутих 

політичних і вийськових лідерів діячів української культури,  активних 

керівників  і  учасників національно- визвольних подій зокрема Михайла 

Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюру  та інших. В цьому 

допоможе самостійна робота з джерелами, документами, складання тезового 

конспекту, реферативного  повідомлення на  відповідну тему, робота за  

підручником, тестовими завданнями та  проблемними запитаннями і 

завданнями. 

Робота з гуртківцями спрямована на вивчення краєзнавчого матеріалу 

Остерщини та Чернігівщини. 

Виступили: Скидан С.І.– про навчально-методичне забезпечення студентів при 

вивченні дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія», «Економічна і 

соціальна географія». 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 7: Масола С.Г. – про екзаменаційні матеріали з дисципліни 

«Українська мова фахова». 

Ухвалили : Схвалити екзаменаційні матеріали з дисципліни «Українська мова 

фахова». 

Слухали 8: Масола С.Г.- про ФПК з іноземної мови. 

Виступили: Скидан С.І – про ФПК з математики. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

  



Протокол №4 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

  

18  грудня 2015р 

 

Присутні: 12 членів комісії 

 

Порядок денний: 

 

1. Метод доповідь «Фізичний дослід – вагомий засіб покращення якості 

навчання студента». Доповідач Луцюк Л.П.  

2.Звіт про підсумки проведення олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. 

Скидан С.І. 

3. Виконання планів і програм з дисциплін  «Українська мова», «Українська 

література».  Робота гуртків. Хоменко О.М. 

4. Обговорення відкритих занять. 

5.Звіт про курси підвищення кваліфікації. 

6.Розгляд методрозробок. Члени комісії 

7.Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І. 

8. Інше.   

 

 

Слухали 1: Луцюка Л.П. - «Фізичний дослід – вагомий засіб покращення 

якості навчання студента»  

( Доповідь прикладається). 

Виступили: Щербань В.В.– про поповнення кабінету фізики приладами для 

лабораторних робіт . 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам комісії Луцюку Л.П. та Щербаню 

В.В. скласти перелік приладів для проведення фізичних дослідів, необхідних 

для поповнення кабінету та порушити клопотання перед адміністрацією 

закладу щодо придбання їх. 

Слухали 2: Скидан С.І.- про підсумки проведення олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін. 

Виступили:  Хоменко О.М.- про участь студентів (в обласній олімпіаді з 

української мови та літератури та конкурсі ім.П.Яцика. 

Ухвалили:. Знайомити студентів з олімпіадними та конкурсними завданнями 

як на заняттях, так і в позааудиторній роботі. 

Слухали 3: Хоменко О.М. - про виконання планів і програм з дисциплін  

«Українська мова», «Українська література», про  роботу гуртка.  

Акцентується питання впровадження в навчальний процес комп’ютерної 

техніки та її широке використання на заняттях. Згідно РНП розроблені плани 

занять, де вказуються їх типи та структурні елементи. до кожного заняття є 

необхідні методичні матеріали: теоретичні відомості із тем, практичні 

вправи, запитання і завдання для самоконтролю. Розроблені тести до тем, 

завдання до модулів, дібрані зразки диктантів, теми творів, рефератів, тексти 

переказів. Проводяться додаткові заняття зі студентами, що прагнуть 



покращити свої знання з мови, та з тими, хто не встигає виконувати 

навчальну програму з дисципліни як на індивідуальних, групових 

консультаціях так і на засіданнях гуртка. Наголошується, що 

доопрацьовується навчально-методичний комплекс з дисципліни українська 

мова фахова. 

  Особлива увага звертається на вивчення літературної спадщини 

письменників рідного краю. 

 Ухвалили: Рекомендувати викладачу Хоменко О.М. доопрацювати 

електронну версію навчально-методичного комплексу з української мови 

фахової. 

 Слухали 4: Коваль О.П. – про  відкрите заняття з культурології в гр. 11Б 

«Титани італійського Відродження». 

Ухвалили: Рекомендувати викладачу Коваль О.П. подати зібраний матеріал 

на тему «Титани італійського Відродження» для участі в конкурсі 

«Педагогічна знахідка» при Чернігівському ОМО викладачів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Слухали 5: Луцюка Л.П – про ФПК з фізики. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 6: Скидан С.І. – про методичні розробки , написані під час І 

семестру 2015-2016н.р. :  

Коваль О.П. НМК дисципліни «Культурологія» для спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

Кулик В.О. Тести для перевірки знань студентів з економічної теорії,  

Луцюк Л.П. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів  

Савченко В.Г. Презентація тем з хімії, винесених на самостійне вивчення. ІІ 

курс, ІІ семестр. 

Скидан С.І. НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; «БіЕБіС» 

Щербань В.В. НМК дисципліни «Електротехніка в будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Хоменко Л.М. Дидактичні ігри на заняттях з української мови. 

Нікітіна Н.Л. .Комплект завдань для проведення модульного оцінювання 

знань студентів з англійської мови. ІІ курс. БіЕБіС.  

Ухвалили: 1. Методичні розробки , написані під час І семестру2015-2016н.р.  

Коваль О.П. НМК дисципліни «Культурологія» для спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

Кулик В.О. Тести для перевірки знань студентів з економічної теорії,  

Луцюк Л.П. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів  

Савченко В.Г. Презентація тем з хімії, винесених на самостійне вивчення. ІІ 

курс, ІІ семестр. 

Скидан С.І. НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; «БіЕБіС» 

Щербань В.В. НМК дисципліни «Електротехніка в будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Хоменко Л.М. Дидактичні ігри на заняттях з української мови. 



Нікітіна Н.Л. .Комплект завдань для проведення модульного оцінювання 

знань студентів з англійської мови. ІІ курс. БіЕБіС 

схвалити. 

 

2.Рекомендувати викладачам поповнити бібліотечний фонд закладу 

методичними розробками , написаними під час І семестру 2015-2016н.р., для 

використання в навчально-виховному процесі широким загалом студентів та 

колег. 

Слухали 6: Скидан С.І. – про відповідність робочих навчальних програм 

навчальних дисциплін  зі спеціалізацій діючим навчальним програмам. 

Виступили: Кулик В.О. – про відповідність тем проведених занять темам 

діючих навчальних програм з дисциплін згідно записам у журналах обліку 

успішності студентських груп. 

Ухвалили: Записи в журналах обліку успішності студентських груп щодо тем 

проведених занять робити у відповідності з робочою навчальною програмою та 

діючою навчальною програмою з кожної окремо взятої дисципліни. 

Слухали 7: Коваль О.П. – про семестровий контроль знань студентів із 

загальноосвітніх дисциплін 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 8: Коваль О.П. – про  підсумки всеукраїнського тижня правових знань, 

що проходив з 04.12.2015-12.12.2015р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

  



Протокол №5 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

15 січня 2016р 

 

Присутні: 12 членів комісії. 

 

Порядок денний: 

1.Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. 

2.Методдоповідь «Навчальні ігри на заняттях англійської мови». Доповідач 

Нікітіна Н.Л. 

3.Обговорення і затвердження робочих навчальних програм,  планів роботи 

гуртків, кабінетів ( ІІсеместр). 

4. Розгляд методрозробок – творчих робіт на обласний конкурс. 

5.Виконання планів і програм з дисциплін «Світова література» та 

«Культурологія». Робота гуртків. 

6. Про виконання рішень попередніх засідань. 

 

Слухали 1: Скидан С.І. – про успішність та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами групи 11Б. 

Виступили: Савченко В.Г. – про консультації та індивідуальні заняття для 

першокурсників. 

Ухвалили: 1. Рекомендувати куратору групи 11Б Глибовець Н.М. щомісяця 

інформувати батьків про успішність та відвідування занять студентами 

групи. 

2.Викладачам загальноосвітніх дисциплін активізувати та урізноманітнювати 

форми проведення консультацій та індивідуальних занять зі студентами 

групи 11Б. 

Слухали 2 : Нікітіна Н.Л. –  про навчальні ігри на заняттях англійської мови. 

(Доповідь додається) 

Виступили: Луцюк Л.П. - про роль дидактичних ігр в актуалізації 

пізнавальної діяльності при вивченні фізики та астрономії 

Ухвалили: 1.Рекомендувати викладачам комісії №1 використовувати 

дидактичні ігри при вивченні загальноосвітніх предметів студентами . 

2. Залучати викладачів та студентів коледжу до проведення дидактичних ігр 

при вивченні загальноосвітніх дисциплін, що проводиться членами комісії 

№1. 

Слухали 3: Обговорення індивідуальних планів роботи, планів роботи 

гуртків, робочих навчальних програм та доповнень до них. 

Ухвалили: 1. Рекомендувати викладачам комісії №1 ретельно перевірити 

звіти про роботу гуртків та кабінетів за І семестр 2015-2016н.р. 

2.Затвердити індивідуальні плани роботи, плани роботи гуртків, робочі 

навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін та доповнення до них на ІІ 

семестр 2015-2016н.р.. 

Слухали 4:Скидан С.І.– про методрозробки :  



 «Виховна робота. Національно-патріотичне виховання як основа 

формування патріотичних та громадянських якостей особистості студента», 

Нікітіна Н.Л..; 

«Виховна робота.Козацтво - як джерело національних традицій українського 

народу », Скидан С.І.; 

«ОКТ, Табличний процесор Excel»,  Олійник В.М.; 

«Основи філософії. Філософія.»,Скидан М.О.; 

«Українська література. Проблематична тематика, особливості «жіночої 

прози» на прикладі творчості Ірен Роздобутько. Дослідження та аналіз творів 

Марії Матіос.» 

Хоменко О.М.; 

«Фізика. Фізичні досліди – ефективні методи покращення якості знань 

студентів» Луцюк Л.П. 

Ухвалили: 1. Методичні розробки  

«Виховна робота. Національно-патріотичне виховання як основа формування 

патріотичних та громадянських якостей особистості студента»,Нікітіна Н.Л..; 

«Виховна робота.Козацтво - як джерело національних традицій українського 

народу », Скидан С.І.; 

«ОКТ, Табличний процесор Excel»,  Олійник В.М.; 

«Основи філософії. Філософія.»,Скидан М.О.; 

«Українська література. Проблематична тематика, особливості «жіночої 

прози» на прикладі творчості Ірен Роздобутько. Дослідження та аналіз творів 

Марії Матіос.» 

Хоменко О.М.; 

«Фізика. Фізичні досліди – ефективні методи покращення якості знань 

студентів» Луцюк Л.П.  

схвалити. 

2.Рекомендувати викладачам представити методрозробки 

«Виховна робота. Національно-патріотичне виховання як основа формування 

патріотичних та громадянських якостей особистості студента»,Нікітіна Н.Л..; 

«Виховна робота.Козацтво - як джерело національних традицій українського 

народу », Скидан С.І.; 

«ОКТ, Табличний процесор Excel»,  Олійник В.М.; 

«Основи філософії. Філософія.»,Скидан М.О.; 

«Українська література. Проблематична тематика, особливості «жіночої 

прози» на прикладі творчості Ірен Роздобутько. Дослідження та аналіз творів 

Марії Матіос.» 

Хоменко О.М.; 

«Фізика. Фізичні досліди – ефективні методи покращення якості знань 

студентів» Луцюк Л.П. 

на обласний конкурс творчих робіт викладачів вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації області та поповнити нею бібліотечний фонд закладу для 

використання в навчально-виховному процесі широким загалом студентів та 

колег. 

Слухали 5: 1. Коваль О.П. – про навчально-методичне забезпечення 

дисципліни «Культурологія». Протягом І семестру цього навчального року 



НМК з культурології зазнавав змін: уточнювалась електронна версія 

дисципліни, а саме, навчальна програма, робоча навчальна програма, 

поурочні плани, лекції, завдання тематичного, модульного, семестрового 

оцінювання, готувався відеоматеріал до лекцій 

2.Масол С.Г. - про навчально - методичне забезпечення дисципліни «Світова 

література». Протягом І семестру 2015-2016 н.р. навчально-методичний 

комплекс із світової літератури удосконалювався: були уточнені комп’ютерні 

варіанти робочої програми, поурочних планів; виготовлялась наочність 

(ілюстрації, портрети письменників, поетів); картки для опитування, таблиці 

та опорні схеми. Змін зазнали також навчально-методичні матеріали  (лекції, 

завдання для семестрового та тематичного оцінювання, опорні схеми з теорії 

літератури). Кабінет поповнювався текстами художніх творів; підручниками 

і посібниками з предмета, науково-методичною літературою; засобами 

наочності, відеоматеріалами. 

  Серед інновацій використовується пошукова і аналітична  діяльність, 

діалог, заняття – екскурс, «мозковий штурм» (при вивченні поезії аналіз 

творів); зв’язане мовлення (аналіз ситуацій в творах за ілюстраціями). 

 Особлива увага приділяється створенню відеотеки програмових творів зі 

світової літератури та використанню матеріалу на заняттях. 

  Серед необхідних методичних умов виділяється у роботі розгляд 

проблемних питань, збір матеріалів для дослідження, реферати, письмові 

відповіді, повідомлення проблемно-дискусійного характеру. 

  Робота кабінету і гуртка планується посеместрово, план виконується. 

Ухвалили: 1.Рекомендувати Масолу С.Г вчасно здавати плани робіт гуртка 

та кабінету. 

2.Рекомендувати викладачам комісії вивчити позитивний досвід колег  

Масола С.Г. та Коваль О.П. у проведенні занять з використанням  

мультимедіа. 

Слухали 6: Савченко В.Г.– про  поповнення бібліотечного фонду закладу 

методичними матеріалами, розробленими членами комісії І семестрі 2014-

2015н.р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 7: Скидан С.І. – про дотримання графіка проведення відкритих 

занять членами комісії. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №6 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

19 лютого 2016р 

 

Присутні: 12 членів комісії 

 

Порядок денний: 

1.Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. 

2.Методдоповідь «Розвиток критичного мислення студента при розв’язанні 

проблемних задач з історії». Доповідач Скидан М.О. 

3. Розгляд конкурсних робіт. 

4. Обговорення відкритих занять. 

5.Навчально-методичне забезпечення дисциплін «Математика», «Вища 

математика», «ОКТ». Виконання планів і програм.  

6. Звіт викладачів, що атестуються. 

7.Різне. 

 

Слухали 1:Олійник В.М.– про успішність та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами групи13ТЕ. 

Виступили:Хоменко О.М.– про зміцнення трудової дисципліни студентами 

групи. 

Ухвалили: 1. Рекомендувати куратору групи 13 ТЕ Олійник В.М. щомісяця 

інформувати батьків про успішність та відвідування занять студентами 

групи. 

2.Викладачам загальноосвітніх дисциплін активізувати та урізноманітнювати 

форми проведення консультацій та індивідуальних занять зі студентами 

групи 13ТЕ. 

 Слухали 2: Скидан М.О. – про розвиток критичного мислення студента при 

розв’язанні проблемних задач з історії (Доповідь додається). 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам комісії  вивчати позитивний досвід 

проведення занять викладачем Скиданом М.О., що сприяють розвитку 

критичного мислення студента при розв’язанні проблемних задач з історії. 

Слухали 3: Скидан С.І. – про підготовку конкурсних робіт для методичного 

центру ДУ НМЦ. 

Виступили: 1. Масол С.Г. – про інноваційні форми конкурсних робіт для 

методичного центру ДУ НМЦ. 

2. Череда Т.Ф. – про створення персонального  сайту викладача. 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін 

1) ознайомитись з методикою створення персонального сайту викладача; 

2) розпочати роботу по створенню персональних сайтів. 

Слухали 4: Нікітіну Н.Л. – про розважальний захід з англійської мови 

серед студентів коледжу. 

Скидана М.О. – про виховний захід «Кирило Розумовський –останній 

гетьман України» 



Виступили: 1.Коваль О.П. – про повторення граматики англійської мови 

під час заходу. 

2. Савченко В.Г. – про активізацію пізнавальної діяльності при вивченні 

іноземної мови під час поза аудиторного заходу. 

3. Скидан С.І – про поглиблене вивчення краєзнавчого матеріалу 

студентами коледжу при підготовці до позааудиторних занять з історії 

України. 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін 

проводити позааудиторні заходи як загальноколежанські заходи з 

широким залученням громадськості та меценатів. 

Слухали 5: Скидан С.І.- про навчально-методичне забезпечення дисциплін 

«Математика», «Вища математика». Виконання планів і програм.  

На вивчення математики (інтегрований курс алгебри та початків аналізу й 

геометрії)  відведено 280год. (245год. – ауд.; 35год. – самостійне вивчення).  

На вивчення вищої математики відводиться 175год.,  але кількість годин 

самостійного вивчення варіює в залежності від спеціалізації згідно 

навчальної програми 2015р. Навчально-методичний комплекс з математики 

(інтегрований курс алгебра та початки аналізу й геометрія)  містить: виписка 

з робочого навчального плану закладу;навчальна програма з дисципліни 

математика; робоча навчальна програма з математики;плани занять;пакет 

контрольних завдань для перевірки знань, умінь і навичок 

студентів;теоретичні викладки матеріалу та тестові завдання до всіх тем, що 

вивчаються,  з алгебри та початків аналізу й геометрії, моделі теорем та 

опорних задач з геометрії,; моделі просторових фігур та тіл обертання; 

картки моніторингу якості знань .В ході вивчення дисципліни «Математика» 

здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.  

   Навчально-методичний комплекс з вищої математики повністю 

перероблений згідно нової програми з дисципліни (2015р.). Він  містить 

навчальну програму з вищої математики,  навчальну програму з дисципліни 

згідно спеціальності та спеціалізацій, робочі навчальні програми з 

дисципліни згідно спеціальності та спеціалізацій, навчально-методичні 

картки занять,  лекційний матеріал, інструкційні картки для проведення 

практичних занять. При кабінетах математики працюють:   математичні 

гуртки; консультпункти; проходять індивідуальні заняття зі студентами.  На 

засіданнях математичних гуртків значна увага приділялась поглибленню 

знань з математики. Студенти розв’язували задачі, прикладні задачі, 

розглядали реферати та повідомлення на відповідну тематику, історичні 

аспекти тем, знаходили застосування вивченого в природі , науці, техніці та 

будівництві, виготовляли плакати, проводили виставки моделей до задач  зі 

стереометрії, організовували круглі столи,  вікторини, готувались до участі в 

олімпіадах. 

    Викладачами математики постійно проводиться робота з обдарованими 

студентами, про що свідчать наслідки олімпіад з дисципліни. 

  Викладач математики  Скидан С.І. впроваджує в навчально-виховний 

процес коледжу елементи інноваційних технологій: робота малих груп; 

«мозкова атака» ; експрес-опитування; дидактичні ігри ; робота з 



термінологічним словником, заняття-практикум та узагальнює позитивний 

педагогічний досвід в науково-методичній роботі.  

 Виступили: Олійник В.М. - про навчально-методичне забезпечення 

дисципліни ОКТ. Виконання планів і програм.  

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 6: Скидан С.І .- про звіт викладачів, що атестуються в 2015-2016н.р. 

Виступили: 1.ЧередаТ.Ф.- про діяльність в міжатестаційний період, про 

навчально-методичне забезпечення дисциплін «Соціологія» та  «Етика і 

психологія ділового спілкування». Протягом цього часу НМК з дисциплін 

зазнавав змін: уточнювалась електронна версія дисциплін, а саме, навчальна 

програма, робоча навчальна програма, поурочні плани, лекції, завдання 

тематичного, модульного, семестрового оцінювання. В роботі практичного 

психолога - особлива увага дітям-сиротам, обдарованим студентам, 

діяльності студентського самоврядування, адаптації студентів нового набору, 

викладачів – початківців, вивчення психологічного «клімату» в закладі. 

2.Коваль О.П.- про діяльність в міжатестаційний період, про навчально-

методичне забезпечення дисциплін «Основи правознавства» та  

«Культурологія». Протягом цього часу НМК з культурології зазнавав змін: 

уточнювалась електронна версія дисципліни, а саме, навчальна програма, 

робоча навчальна програма, поурочні плани, лекції, завдання тематичного, 

модульного, семестрового оцінювання. 

3.Луцюк Л.П.-про діяльність в міжатестаційний період. Доопрацьовано 

навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фізика» згідно робочої 

навчальної програми (рівень стандарту, 118 год. аудиторних занять та 22год. 

самостійного вивчення)  , що складена на базі діючої навчальної програми з 

фізики. Електронна версія робочої навчальної програми доопрацьована 

згідно вимог нумерації. В наявності плани занять. Розроблені інструкційно-

методичні картки для 11 лабораторних робіт. Є конспект лекцій з фізики. 

Матеріали самостійного вивчення дисципліни студентами доопрацьовано 

запитаннями і завданнями для самоконтролю. Розроблені матеріали для 3 

контрольних робіт, що проводяться в кінці кожного семестру, оскільки, 

фізика вивчається 3 семестри. До кожної самостійної роботи виготовлені 

картки. В кабінеті є тести з фізики, матеріали для ДПА та ЗНО з фізики. 

Кабінет фізики має естетичний вигляд (є методичний куточок, куточок ТБ, 

стінгазета, що періодично поновлюється, паспорт кабінету, журнал ТБ, плани 

гуртка та кабінету, прилади для демонстраційних експериментів, дослідів, 

лабораторних робіт систематизовано по розділах та лабораторних роботах. 

На базі кабінету проводяться консультації,  індивідуальні заняття , 

позааудиторні заходи (олімпіади з фізики, конференції, відкриті заняття). 

4. Савченко В.Г.- про діяльність в міжатестаційний період. Доопрацьовано 

навчально-методичний комплекс з дисциплін «Хімія» та «Прикладна хімія» , 

що складені на базі діючих навчальних  програм. В наявності навчально-

методичні картки занять. Розроблені інструкційно-методичні картки для  

лабораторних робіт. Є конспект лекцій зприкладної хімії. Матеріали 

самостійного вивчення дисципліни студентами доопрацьовано запитаннями і 

завданнями для самоконтролю. Розроблені матеріали для контрольних робіт. 



До кожної самостійної роботи виготовлені картки. В кабінеті є тести з хімії. 

Кабінет хімії має естетичний вигляд (є методичний куточок, куточок ТБ, 

стінгазета, що періодично поновлюється, паспорт кабінету, журнал ТБ, плани 

гуртка та кабінету, прилади для демонстраційних експериментів, дослідів, 

лабораторних робіт систематизовано по розділах та лабораторних роботах. 

На базі кабінету проводяться консультації,  індивідуальні заняття , 

позааудиторні заходи (олімпіади з хімії,  турніри, відкриті заняття). 

5.Скидан М.О.-про діяльність в між атестаційний період, про навчально-

методичне забезпечення дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Економічна і соціальна географія»; виконання планів і програм; роботу 

історичного гуртка.  

   В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Економічна і соціальна географія світу ” включені завдання для 

тематичного оцінювання, які згруповані у п ять  тематичних блоків, кожен з 

яких відповідає певному розділу або його частині, і подані в чьотирьох  

варіантах. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити 

до їх виконання  залежно від рівня підготовки та окремих студентів. 

Закріплення нових знань умінь студентів відбуваються в результаті бесіди за  

запитаннями.  

  В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Всесвітня історія ” включені завдання для тематичного оцінювання, 

згруповані за тематичними блоками  (І-ХV)  і  подано у  трьох  варіантах. 

Кожний варіант містить 12 завдань, що  диференційовані за  рівнями складності. 

Видовий склад  завдань  відрізняється різноманіттям. поряд з  теоретичними  

подано  велику кількість завдань практичного характеру. творчий рівень 

представлено проблеми запитаннями та завданнями. Крім того  спеціально 

розроблені хронологічна таблиця розбита на  теми, які проходять – студенти в 

процесі навчання та  вказані основні поняття, які  використовуються при 

вивченні дисципліни. Є готові дидактичні набори, до проведення  занять, які 

містять творчі та пошукові завдання та запитання, документи епохи та про  

епоху, таблиці, схеми, графічні матеріали хронологію подій, завдання для  

рефератів, доповідей, повідомлень, словник. 

В процесі вивчення всесвітньої історії студенти вчаться правильно складати 

тези, конспект готувати реферат , дотримуючись науковості тексту , доцільності 

вживання наукової термінології, чіткості плану, завершеності та взаємозв’язку 

кожного з пунктів плану ,наявності у кожному з питань висновків дотримання 

структури реферату, правильно складеного списку використаної літератури  

  Курс „ Історія України ” сприяє формуванню соціально зрілої, працелюбної, 

творчої особистості громадянина України, здатньої  до  свідомого вибору. 

В комплекс контрольних робіт (ККР)для  визначення оцінки знань студентів  з 

курсу „Історія України ” включені завдання для тематичного навчальних 

досягнень, згруповані за  тематичними блоками (І-ХІІІ) в трьох варіантах. 

Кожний  варіант включає 12 завдань, що  диференційовані за рівнями 

складності.  Видовий склад завдань відрізняється  різноманіттям.  поряд із  

теоретичними  подано велику кількість завдань практичного характеру. Творчий 

рівень представлено проблемними запитаннями та завданнями. 



В процесі вивчення курсу  „Історія України. ”  студенти повинні глибше 

осмислити основні історичні події та етапи державності, несправедливо забутих 

політичних і вийськових лідерів діячів української культури,  активних 

керівників  і  учасників національно- визвольних подій зокрема Михайла 

Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюру  та інших. В цьому 

допоможе самостійна робота з джерелами, документами, складання тезового 

конспекту, реферативного  повідомлення на  відповідну тему, робота за  

підручником, тестовими завданнями та  проблемними запитаннями і 

завданнями. 

Робота з гуртківцями спрямована на вивчення краєзнавчого матеріалу 

Остерщини та Чернігівщини. 

6.Хоменко О.М.- про діяльність в міжатестаційний період. Доопрацьовано 

навчально-методичний комплекс з української мови та літератури згідно 

робочої навчальної програми, що складена на базі діючої навчальної 

програми з української мови та літератури. Електронна версія робочої 

навчальної програми доопрацьована згідно вимог нумерації. В наявності 

плани занять.  Розроблено теоретичний та практичний матеріал до занять. 

Розроблені матеріали для  контрольних робіт. До кожної самостійної роботи 

виготовлені картки. В кабінеті є тести з української мови та літератури, 

матеріали для ДПА та ЗНО з української мови та літератури. Кабінет 

української мови та літератури має естетичний вигляд (є методичний 

куточок, куточок ТБ, паспорт кабінету, журнал ТБ, плани гуртка та кабінету, 

наочний матеріал систематизовано по темах. На базі кабінету проводяться 

консультації,  індивідуальні заняття , позааудиторні заходи (олімпіади з 

української мови, конференції, відкриті заняття). Особлива увага звертається 

на візуалізацію занять, відповідне забезпечення кожного заняття ТЗН. 

Студенти під керівництвом викладача розробляють презентації матеріалів, 

що вивчаються, переглядають фільми за творами українських класиків слова. 

З метою удосконалення мовленнєвої культури студентів в роботі широко 

використовується метод проектів. 

7.Нікітіна Н.Л.- про діяльність в міжатестаційний період. Доопрацьовано 

навчально-методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова» згідно 

робочої навчальної програми  , що складена на базі діючої навчальної 

програми з іноземної мови. Електронна версія робочої навчальної програми 

доопрацьована згідно вимог нумерації. В наявності плани занять. Розроблені 

інструкційно-методичні картки для практичних занять. Є добірка 

теоретичного матеріалу з англійської мови. Матеріали самостійного вивчення 

дисципліни студентами доопрацьовано запитаннями і завданнями для 

самоконтролю. Розроблені матеріали для  контрольних робіт. До кожної 

самостійної роботи виготовлені картки. В кабінеті є тести з англійської мови, 

матеріали для модульного та семестрового контролю знань. Кабінет 

іноземної мови має естетичний вигляд (є методичний куточок, куточок ТБ, 

стінгазета, що періодично поновлюється, паспорт кабінету, журнал ТБ, плани 

гуртка та кабінету, наочності  та таблиці систематизовано по темах. На базі 

кабінету проводяться консультації,  індивідуальні заняття , позааудиторні 



заходи (олімпіади з іноземної мови, конференції, відкриті заняття). В роботі 

широко застосовується відеосупровід занять. 

8.Щербань В.В.- про діяльність в міжатестаційний період. Доопрацьовується  

навчально-методичний комплекс з дисципліни «Електротехніка в 

будівництві» згідно робочої навчальної програми  , що складена на базі 

діючої навчальної програми. Електронна версія робочої навчальної програми 

доопрацьована згідно вимог нумерації. В наявності плани занять. Розроблені 

інструкційно-методичні картки для лабораторних робіт. Матеріали 

самостійного вивчення дисципліни студентами доопрацьовано запитаннями і 

завданнями для самоконтролю. Кабінет має естетичний вигляд (є методичний 

куточок, куточок ТБ, стінгазета, що періодично поновлюється, паспорт 

кабінету, журнал ТБ, плани гуртка та кабінету, прилади для демонстраційних 

експериментів, дослідів, лабораторних робіт систематизовано по розділах та 

лабораторних роботах. На базі кабінету проводяться консультації,  

індивідуальні заняття , позааудиторні заходи (олімпіади, конференції, 

відкриті заняття). 

Ухвалили: Рекомендувати атестаційній комісії Остерського коледжу 

будівництва та дизайну в 2015-2016н.р. на черговій атестації викладачів  

1)присвоїти  кваліфікаційні категорії:  Хоменко О.М.-перша; Череда Т.Ф.-

вища; 

2) підтвердити вищу категорію та присвоїти звання викладач-методист  

Нікітій Н.Л.; 

3)підтвердити вищу категорію: Луцюку Л.П.; Щербаню В.В.; 

4) підтвердити вищу категорію та звання викладач-методист Коваль О.П.; 

Савченко В.Г.; Скидану М.О. 

Слухали 7: Коваль О.П. – про результати перевірки ведення записів членами 

комісії в Журналах успішності груп. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

  



Протокол №7 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

18 березня 2016р 

 

Присутні: 11 членів комісії 

Відсутні : Кулик В.О.  

 

Порядок денний: 

1. Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. 

2. Методдоповідь «Виховання студента як високоморальної та 

інтелектуальної особистості під час навчального процесу» 

 Доповідач Коваль О.П. 

3.Обговорення екзаменаційних матеріалів до вступних випробувань в коледж 

в 2016 р.  

4.Обговорення матеріалів ДПА для студентів ІІ курсу на 2015-2016р.. 

5.Різне. 

 

Слухали 1: Скидан С.І.– про успішність та відвідування занять 

загальноосвітніх дисциплін студентами групи 14Д. 

Виступили:Хоменко О.М.– про активізацію пізнавальної діяльності 

студентів групи. 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін 

активізувати навчально-виховний процес в групі 14Д шляхом залучення до 

позааудиторних заходів, що проходять в закладі. 

Слухали 2: Коваль О.П.– про виховання студента як високоморальної та 

інтелектуальної особистості під час навчального процесу (Доповідь 

додається). 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін звернути 

увагу на досягнення виховної мети кожного заняття для формування 

студента як високоморальної та інтелектуальної особистості під час 

навчального процесу. 

 Слухали 2: Скидан С.І. – про  екзаменаційні матеріали з математики до 

вступних випробувань в коледж в 2016 р. 

Виступили: 1.Хоменко О.М.– про екзаменаційні матеріали вступних 

випробувань з української мови та літератури в 2016р. 

2. Луцюк Л.П. - про екзаменаційні матеріали вступних випробувань з фізики 

в 2016р. 

Ухвалили:  Схвалити екзаменаційні матеріали вступних випробувань до 

закладу в 2016 р. 

- Екзаменаційні білети з математики для вступних випробувань на 

базі базової  загальної середньої освіти, спеціальність будівництво 

та експлуатація будівель і споруд; 



- Екзаменаційні тести з математики для вступних випробувань на базі 

повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво та 

експлуатація будівель і споруд (денне відділення) 

- Екзаменаційні тести з математики для вступних випробувань на базі 

повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво та 

експлуатація будівель і споруд (заочне відділення) 

- Екзаменаційні білети з фізики для вступних випробувань на базі 

базової  загальної середньої освіти, спеціальність будівництво та 

експлуатація будівель і споруд; 

- Екзаменаційні тести з фізики для вступних випробувань на базі 

повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво та 

експлуатація будівель і споруд (денне відділення) 

- Екзаменаційні тести з фізики для вступних випробувань на базі 

повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво та 

експлуатація будівель і споруд (заочне відділення) 

- Екзаменаційні диктанти з української мови для вступних 

випробувань на базі базової  загальної середньої освіти, 

спеціальність будівництво та експлуатація будівель і споруд; 

- Екзаменаційні диктанти з російської мови для вступних 

випробувань на базі базової  загальної середньої освіти, 

спеціальність будівництво та експлуатація будівель і споруд; 

- Екзаменаційні тести з української мови для вступних випробувань 

на базі повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво 

та експлуатація будівель і споруд (денне відділення); 

- Екзаменаційні тести з української мови для вступних випробувань 

на базі повної загальної середньої освіти, спеціальність будівництво 

та експлуатація будівель і споруд (заочне відділення); 

- Екзаменаційні білети для проведення співбесіди з абітурієнтами, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (денне 

відділення); 

- Екзаменаційні білети для проведення співбесіди з абітурієнтами, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (заочне 

відділення). 

- Програма практичних занять з математики з  узагальненням та 

систематизацією шкільних знань на базі базової загальної середньої 

освіти. 

- Програма практичних занять з української мови та літератури з  

узагальненням та систематизацією шкільних знань на базі базової 

загальної середньої освіти. 

- Програма практичних занять з фізики з  узагальненням та 

систематизацією шкільних знань на базі базової загальної середньої 

освіти. 

Слухали : Скидан С.І. – про матеріали ДПА для студентів ІІ курсу на 2015-

2016р... 

Виступили: 1.Коваль О.П.- про проведення ДПА в коледжі. 



2.Хоменко О.М.– про матеріали ДПА з української мови та літератури в 

2016р. 

3. Луцюк Л.П. - про матеріали ДПА з фізики в 2016р. 

 Ухвалили: Схвалити матеріали ДПА з української мови, фізики та 

математики . 

Слухали 5: Кулика В.О. – про особливості профорієнтаційної роботи 

викладачів серед випускників шкіл та ліцеїв у 2016р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №8 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

22  квітня 2016р 

 

Присутні: 10 членів комісії. 

Відсутні: Череда Т.Ф.; Кулик В.О. – за станом здоров’я. 

Порядок денний: 

1. Розгляд успішності студентів із загальноосвітніх дисциплін. 

2. Методдоповідь «Дидактичні ігри на заняттях з української мови» 

Доповідач Хоменко О.М.  

3. Виконання планів і програм з дисциплін «Хімія», «Загальна біологія» . 

Робота хімічного гуртка. 

4.Розгляд методрозробок.  

5.Про виконання рішень попередніх засідань. Скидан С.І.  

Слухали 1:Коваль О.П. - про успішність студентів коледжу із 

загальноосвітніх дисциплін. Зроблено ґрунтовний аналіз абсолютного та 

якісного показників успішності, відмічено, що є ряд студентів, які мають 

низьку успішність лише з одного або з двох предметів 

Ухвалили: Рекомендувати членам комісії загальноосвітніх дисциплін 

з’ясувати причини низької успішності студентів з одного або двох предметів 

та прийняти міри щодо надання їм посильної допомоги для подолання 

прогалин в знаннях на індивідуальних заняттях та консультаціях. 

  Слухали 2: Хоменко О.М. -  про дидактичні ігри на заняттях з української 

мови (доповідь додається). 

Виступили: Луцюк Л.П. - про роль дидактичних ігр у формуванні інтересу 

до вивчення матеріалу . 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам загальноосвітніх дисциплін 

використовувати в роботі  різні види дидактичних ігр як засіб активізації 

пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін. 

  Слухали 3: Савченко В.Г. - про виконання планів і програм з дисциплін 

«Хімія», «Загальна біологія»  та роботу хімічного гуртка. Доопрацьовано 

навчально-методичний комплекс з дисциплін «Хімія» та «Прикладна хімія»,  

«Біологія», що складені на базі діючих навчальних  програм. В наявності 

навчально-методичні картки занять. Розроблені інструкційно-методичні 

картки для  лабораторних робіт. Є конспект лекцій з прикладної хімії. 

Матеріали самостійного вивчення дисципліни студентами доопрацьовано 

запитаннями і завданнями для самоконтролю. Розроблені матеріали для 

контрольних робіт. До кожної самостійної роботи виготовлені картки. В 

кабінеті є тести з хімії. Кабінет хімії має естетичний вигляд (є методичний 

куточок, куточок ТБ, стінгазета, що періодично поновлюється, паспорт 

кабінету, журнал ТБ, плани гуртка та кабінету, прилади для демонстраційних 

експериментів, дослідів, лабораторних робіт систематизовано по розділах та 

лабораторних роботах. На базі кабінету проводяться консультації,  

індивідуальні заняття , позааудиторні заходи (олімпіади з хімії,  турніри, 

відкриті заняття). 



 

Ухвалили: Рекомендувати викладачам комісії використовувати в роботі 

інтерактивну дошку та можливості мультимедійного кабінету закладу. 

Слухали 4:Скидан С.І.– про результати участі робіт 

«Виховна робота. Національно-патріотичне виховання як основа формування 

патріотичних та громадянських якостей особистості студента»,Нікітіна Н.Л..; 

«Виховна робота.Козацтво - як джерело національних традицій українського 

народу », Скидан С.І.; 

«ОКТ, Табличний процесор Excel»,  Олійник В.М.; 

«Основи філософії. Філософія.»,Скидан М.О. ІІІ місце; 

«Українська література. Проблематична тематика, особливості «жіночої 

прози» на прикладі творчості Ірен Роздобутько. Дослідження та аналіз творів 

Марії Матіос.» 

Хоменко О.М.; 

«Фізика. Фізичні досліди – ефективні методи покращення якості знань 

студентів» Луцюк Л.П. ІІІ місце 

в  обласному конкурсі «Педагогічна знахідка» 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

Слухали 5:  Скидан С.І. – про підготовку студентів ІІ курсу до ДПА із 

загальноосвітніх дисциплін. 

Ухвалили:   Оновити матеріали підготовки до ДПА в кабінетах 

математика№3, українська мова №2, фізика №306. 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №9 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 

 20 травня 2016р 

 

Присутні: 11 членів комісії. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд успішності та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами. Коваль О.П. 

2.Методдоповідь «Виховна робота викладача». 

Доповідач Щербань В.В. 

3.Розгляд методрозробок. 

4.Про виконання рішень попередніх засідань. 

5.Різне. 

 

Слухали 1:Коваль О.П.- про успішність студентів коледжу із 

загальноосвітніх дисциплін. Зроблено ґрунтовний аналіз абсолютного та 

якісного показників успішності, відмічено, що є ряд студентів, які мають 

низьку успішність лише з одного або з двох предметів 

Виступили:1.Хоменко О.М. – про мотивацію учіння студентами 

загальноосвітніх дисциплін. 

2.Скидан С.І. -  про підсумкове повторення вивченого на кінець навчального 

року. 

Ухвалили: 1.Рекомендувати членам комісії загальноосвітніх дисциплін 

з’ясувати причини низької успішності студентів з одного або двох предметів 

та прийняти міри щодо надання їм посильної допомоги для подолання 

прогалин в знаннях на індивідуальних заняттях та консультаціях. 

2.Членам комісії організувати повторення вивченого за рік матеріалу 

дициплін зі студентами. 

Слухали2: Щербань В.В. – про виховну роботу викладача на заняттях з 

дисциплін загальноосвітнього циклу. 

Виступили: 1.Луцюк Л.П. -  про морально-етичне виховання. 

2.Савченко В.Г.– про правову культуру студентів. 

Ухвалили: Рекомендувати членам комісії загальноосвітніх дисциплін 

ретельно добирати виховну мету занять та урізноманітнювати форми її 

втілення. 

Слухали 3: Скидан С.І. – про методичні розробки , написані під час ІІ 

семестру 2015-2016н.р. :  

МасолС.Г. «Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова фахова» для 

студентів ІІІ курсу.», 

Скидан С.І. «НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС»», 

Нікітіна Н.Л. «Методичні рекомендації по підготовці створення проектів з 

дисципліни «Іноземна мова». І курс . БіЕБіС.» 

Хоменко Л.М. «Тестовий контроль знань з української мови на ДПА». 



Щербань В.В. «НМК дисципліни «Електротехнікав будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Череда Т.Ф. «Конкурсна робота «Розвиток мотивації навчальної діяльності 

для студентів коледжу» 

Ухвалили: 1. Методичні розробки , написані під час ІІ семестру2015-

2016н.р. :  

МасолС.Г. «Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова фахова» для 

студентів ІІІ курсу.», 

Скидан С.І. «НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС»», 

Нікітіна Н.Л. «Методичні рекомендації по підготовці створення проектів з 

дисципліни «Іноземна мова». І курс . БіЕБіС.» 

Хоменко Л.М. «Тестовий контроль знань з української мови на ДПА». 

Щербань В.В. «НМК дисципліни «Електротехнікав будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Череда Т.Ф. «Конкурсна робота «Розвиток мотивації навчальної діяльності 

для студентів коледжу» 

схвалити. 

2.Рекомендувати викладачам поповнити бібліотечний фонд закладу 

методичними розробками , написаними під час І семестру 2014-2015н.р., для 

використання в навчально-виховному процесі широким загалом студентів та 

колег. 

Слухали 5:Савченко В.Г.– про участь викладачів закладу в традиційній 

щорічній виставці творчих робіт при  НМЦ. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

  
 

  

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №10 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

  

16  червня 2016р 

 

Присутні: 11 членів комісії. 

 

Порядок денний: 

1.Звіт про роботу комісії загальноосвітніх дисциплін в 2015-2016н.р.    

Скидан С.І. 

2.Планування роботи комісії на наступний рік. 

 

Слухали: Скидан С.І. – про роботу комісії загальноосвітніх дисциплін в 

2015-2016н.р.  

Законом України «Про освіту» визначені основні напрями розвитку освіти 

шляхом регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання , 

професійної підготовки громадян України. Освіта стала пріоритетною 

справою нашого народу. Сьогодні навчальні заклади потребують нових форм 

організації навчально-виховної та методичної роботи. Важлива роль в 

організації  навчально-методичної роботи в Остерському коледжі 

будівництва та дизайну відводиться діяльності циклових комісій, що створені 

згідно Наказу директора коледжу. 

  Головна мета роботи циклової  комісії загальноосвітніх дисциплін полягає у 

підвищенні успішності студентів, що здобувають повну загальну середню 

освіту в межах закладу та готуються до оволодіння будівельною 

спеціальністю. 

В 2015-2016 н.р. комісія працювала в складі: 

Голова комісії Скидан Світлана Іванівна – викладач математики, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Члени циклової комісії: 

-Коваль О.П.- викладач основ правознавства, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист. 

-Кулик В.О.- викладач економічної теорії, спеціаліст вищої категорії 

-Луцюк Л.П.- викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії. 

-Масол С.Г.- викладач іноземної мови, світової літератури,  спеціаліст І 

категорії 

-Савченко В.Г.- викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач – 

методист. 

-Скидан М.О.- викладач історії, спеціаліст вищої категорії, викладач - 

методист. 

-Хоменко О.М. – викладач української мови та літератури, спеціаліст  першої  

категорії. 

-Нікітіна  Н.Л. – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії. 

-Олійник В.М.- викладач ОКТ, спеціаліст другої категорії 

-ЧередаТ.Ф.- практичний психолог, спеціаліст першої категорії 

-Щербань В.В.-викладач фізики та електротехніки, спеціаліст вищої категорії 



    Робота циклової комісії загальноосвітніх дисциплін в 2015-2016 н.р. була 

спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми навчального 

закладу «Забезпечення реалізації професійних потреб студентів через 

індивідуально зорієнтовану систему навчального процесу коледжу» та 

виховної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості з 

постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним 

світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України» і вирішенні 

питань: 

- форми і методи контролю знань з дисциплін з урахуванням 

індивідуальних можливостей студентів (модульний контроль, 

заліковий контроль, тематичний контроль, екзаменаційний 

контроль) ; 

- використання  в навчальному процесі елементів нових технологій 

навчання; 

- формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально 

активної особистості, здатної до самовдосконалення та 

самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої 

духовності, формування національної свідомості, соціально 

активної, здорової та духовно багатої особистості. 

 

  Досягнення поставленої мети комісія здійснює шляхом планування та 

втілення  в навчально-виховний процес прийнятих рішень за напрямами: 

-удосконалення навчальних програм; робочих навчальних програм; 

створення тестів до семестрових заліків (електронна версія); 

-впровадження в навчальний процес інноваційних технологій; 

-розробка навчально-методичних матеріалів; 

-розробка і аналіз пошуково-наукових матеріалів; 

-удосконалення пізнавальної діяльності обдарованої молоді. 

  В планах роботи комісії зазначено: 

- аналіз роботи комісії за минулий рік; 

- основні проблеми , над якими комісія працює в поточному році ; 

- організаційна робота; 

- навчально-методична; 

- план засідань. 

    На засіданнях комісії загальноосвітніх дисциплін : 

- обговорюється  та затверджується навчальна документація (робочі 

навчальні програми, плани роботи гуртків, кабінетів,  індивідуальні 

плани роботи викладачів),   

- методрозробки, написані під час 2015-2016н.р. :  

І семестр:  

Коваль О.П. НМК дисципліни «Культурологія» для спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

Кулик В.О. Тести для перевірки знань студентів з економічної теорії,  

Луцюк Л.П. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів  

Савченко В.Г. Презентація тем з хімії, винесених на самостійне вивчення. ІІ 

курс, ІІ семестр. 



Скидан С.І. НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; «БіЕБіС» 

Щербань В.В. НМК дисципліни «Електротехніка в будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Хоменко Л.М. Дидактичні ігри на заняттях з української мови. 

Нікітіна Н.Л. .Комплект завдань для проведення модульного оцінювання 

знань студентів з англійської мови. ІІ курс. БіЕБіС.  

 

ІІ семестр:  

МасолС.Г. «Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова фахова» для 

студентів ІІІ курсу.», 

Скидан С.І. «НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС»», 

Нікітіна Н.Л. «Методичні рекомендації по підготовці створення проектів з 

дисципліни «Іноземна мова». І курс . БіЕБіС.» 

Хоменко Л.М. «Тестовий контроль знань з української мови на ДПА». 

Щербань В.В. «НМК дисципліни «Електротехнікав будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Череда Т.Ф. «Конкурсна робота «Розвиток мотивації навчальної діяльності 

для студентів коледжу» 

- розглядається успішність та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами ;  

- заслуховуються метод доповіді членів комісії, «Можливості Інтернету і 

шляхи його використання при підготовці і проведенні занять» Масол С.Г., 

«Про адаптацію студентів нового набору» Череда Т.Ф., «Фізичний дослід – 

вагомий засіб покращення якості навчання студента» Луцюк Л.П.,

 «Навчальні ігри на заняттях англійської мови» Нікітіна Н.Л., «Розвиток 

критичного мислення студента при розв’язанні проблемних задач з історії» 

Скидан М.О., «Виховання студента як високоморальної та інтелектуальної 

особистості під час навчального процесу» Коваль О.П., «Дидактичні ігри на 

заняттях з української мови», Хоменко О.М; «Виховна робота викладача», 

ЩербаньВ.В. 

 - обговорюються відкриті заняття та загальноколежанські  заходи, проведені   

членами комісії  

Луцюк Л.П. фізика, « Коливання та хвилі. Вільні коливання. Гармонічні 

коливання.» 13ТЕ 

Хоменко О.М.українська література, «Застосування дидактичних ігор на 

заняттях української мови» 11Б гр.. 

Нікітіна Н.Л. «Кількісні числівники.» іноземна мова 27Г гр..; 

Щербань В.В. «Трансформатори» електротехніка 48БС гр.. 

Коваль О.П., культурологія,  «Культура епохи Відродження. Ренесансне 

мистецтво.»,11Б 

Череда Т.Ф.,етика і психологія ділового спілкування, «Вміння слухати» 

Масол С.Г., зарубіжна література, «Відкриття антигуманної спрямованості 

влади фашизму у новелі-застереженні Томаса Манна «Маріо і чарівник», 11Б 



Скидан М.О., основи філософських знань, «Діалектика як теорія розвитку. 

Закони діалектики» 48БС 

-розглядаються звіти викладачів про підвищення кваліфікації (Скидан С.І., 

Скидан М.О.,Масол С.Г. Луцюк Л.П., Хоменко О.М.) та результативність 

курсів підвищення кваліфікації , 

- навчально-методичне забезпечення  дисциплін у викладачів 

          - вивчення педагогічного досвіду щодо навчально-методичного 

забезпечення, виконання планів і програм, роботи предметних гуртків 

дисциплін (В 2015-2016н.р. систематично вивчається педагогічний досвід членів 

комісії Череди Т.Ф., Нікітіної Н.Л., Олійник В.М., Скидана М.О., Скидан С.І., 

Хоменко О.М., Луцюка Л.П., Коваль О.П., Масола С.Г., Кулика В.О., Щербаня 

В.В. щодо виконання навчальних планів і програм, роботи предметних гуртків,  

та позитивний педагогічний досвід Савченко В.Г. щодо забезпечення НМК з 

дисципліни),  

- розглядаються питання роботи з обдарованою молоддю ( олімпіади з  

загальноосвітніх дисциплін; індивідуальні та додаткові заняття, 

гурткова робота); проведення поза аудиторних заходів членами комісії; 

          - розглядаються питання про особливості організації побутових умов дітей 

–сиріт що проживають в гуртожитку та на квартирах. Психолог має на кожного 

картку обліку  перевірки побутових умов, успіхів у навчанні, проблем, що 

постають перед дитиною з даним статусом.  

  Складаючи робочі навчальні програми з дисциплін, члени комісії 

загальноосвітніх дисциплін керуються в роботі Переліком діючих програм 

дисциплін, які надаються НМЦ вищої освіти МОН  України вищим 

навчальним закладам І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та 

узгоджують їх  з  діючими програмами  загальноосвітніх дисциплін.  

   Науково-методична робота комісії підпорядкована вирішенню 

загальноколежанської проблеми  «Забезпечення реалізації професійних 

потреб студентів через індивідуально-зорієнтовану систему навчання» 

шляхом  удосконалення: 

-навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх дисциплін; 

-інструкційно-технологічних карток для проведення лабораторно-практичних 

занять; 

-пакетів контрольних завдань для перевірки знань, умінь та навичок  

студентів; 

- елементів інноваційних технологій навчання; 

- електронних версії навчально-методичних комплексів  дисциплін; 

-роботи по створенню в коледжі локальної мережі (Інтранет). 

  Викладачі загальноосвітніх дисциплін займаються науково-методичною 

(Луцюк Л.П.; Масол С.Г.; Савченко В.Г.; Скидан М.О.; Скидан С.І.) та 

методичною (Хоменко О.М.; Нікітіна Н.Л.) роботою. 

  Забезпечити  міцні знання та реалізацію творчого потенціалу кожного 

студента в навчальному процесі допомагає не лише науково-методична 

діяльність колективу, а й впровадження інтенсивних технологій, з якими 

викладачі знайомляться  в процесі самоосвіти, на курсах підвищення 



кваліфікації, вивчаючи позитивний педагогічний досвід своїх колег. Члени 

комісії загальноосвітніх дисциплін приділяють увагу використанню ТЗН 

(мультимедійний проектор) та інноваційним елементам: 

-робота малих груп, «мозкова атака», експрес-опитування, дидактичні ігри, 

заняття-практикум (Луцюк Л.П.; Скидан С.І.); 

-рольові ігри, тренінги (Череда Т.Ф., ) 

-нестандартні заняття  (Масол С.Г.; Савченко В.Г.; Скидан М.О.; Нікітіна 

Н.Л.) 

-метод проектів (Хоменко О.М). 

   В роботі з обдарованими дітьми члени комісії загальноосвітніх дисциплін 

спираються  на традиційні  та позитивні методи роботи практичного і 

творчого рівнів, що носять пізнавально-дослідницький характер і мають 

творче спрямування. Це словесні, практичні та дидактичні ігри, творчі 

роботи  та проблемно-ситуативні завдання  в навчально-виховному процесі.  

  Підвищення науково-методичного рівня викладачів загальноосвітніх 

дисциплін здійснюється на основі опрацювання фахових періодичних 

видань, відвідування навчальних занять своїх колег, курсів підвищення 

кваліфікації при Чернігівському обласному інституті післядипломної освіти 

(Скидан С.І., Скидан М.О.,Масол С.Г. Луцюк Л.П., Хоменко О.М.– 2015-

2016н.рік). Викладачі реалізують набуті на курсах знання в науково-

методичній роботі через впровадження елементів інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі коледжу.  

  Викладачі коледжу приймають активну участь в роботі обласного 

методоб’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін при обласній раді 

директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. В 2015-2016 н.р. з доповідями на 

засіданнях фахових методоб’єднань виступали Коваль О.П., Хоменко О.М. 

До участі в конкурсі ОМО «Педагогічна знахідка»  членами комісії 

підготовані ряд робіт:  

«Виховна робота. Національно-патріотичне виховання як основа формування 

патріотичних та громадянських якостей особистості студента»,Нікітіна Н.Л..; 

«Виховна робота.Козацтво - як джерело національних традицій українського 

народу », Скидан С.І.; 

«ОКТ, Табличний процесор Excel»,  Олійник В.М.; 

«Основи філософії. Філософія.»,Скидан М.О. ІІІ місце; 

«Українська література. Проблематична тематика, особливості «жіночої 

прози» на прикладі творчості Ірен Роздобутько. Дослідження та аналіз творів 

Марії Матіос.» 

Хоменко О.М.; 

«Фізика. Фізичні досліди – ефективні методи покращення якості знань 

студентів» Луцюк Л.П. ІІІ місце 

  В 2015-2016 н. р. членами комісії №1 підготовані конкурсні роботи  

 ««Розвиток мотивації навчальної діяльності для студентів коледжу» 

Череда Т.Ф.; 

  На обласних олімпіадах (Чернігівське ОМО при Раді директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) студенти коледжу посіли призові 

місця: 



-українська мова та література, Завацька М.(24Д гр..) ІІІ місце, викладач 

Хоменко О.М.; 

-математика, Москалець П.О. (11Б гр..), викладач Скидан С.І. 

Ухвалили: Роботу комісії загальноосвітніх дисциплін визнати задовільною. 

2. Привести до ладу НМК дисциплін,  звітність за кожен семестр та поточний 

рік 

3. Висвітлювати роботу комісії на сайті закладу. 

Слухали 2:Скидан С.І.– про планування роботи комісії загальноосвітніх 

дисциплін та розподіл педнавантаження на 2016-2017н.р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 

Голова циклової комісії__________________(Скидан С.І.) 
  



Звіт  

про роботу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

 2015-2016н.р. 
Законом України «Про освіту» визначені основні напрями розвитку освіти 

шляхом регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання , 

професійної підготовки громадян України. Освіта стала пріоритетною 

справою нашого народу. Сьогодні навчальні заклади потребують нових форм 

організації навчально-виховної та методичної роботи. Важлива роль в 

організації  навчально-методичної роботи в Остерському коледжі 

будівництва та дизайну відводиться діяльності циклових комісій, що створені 

згідно Наказу директора коледжу. 

  Головна мета роботи циклової  комісії загальноосвітніх дисциплін полягає у 

підвищенні успішності студентів, що здобувають повну загальну середню 

освіту в межах закладу та готуються до оволодіння будівельною 

спеціальністю. 

В І сем. 2015-2016 н.р. комісія працювала в складі: 

Голова комісії Скидан Світлана Іванівна – викладач математики, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Члени циклової комісії: 

 Коваль О.П.- викладач основ правознавства, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист. 

 Кулик В.О.- викладач економічної теорії, спеціаліст вищої категорії 

 Луцюк Л.П.- викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії. 

 Масол С.Г.- викладач іноземної мови, світової літератури,  спеціаліст І 

категорії 

 Савченко В.Г.- викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач – 

методист. 

 Скидан М.О.- викладач історії, спеціаліст вищої категорії, викладач - 

методист. 

 Хоменко О.М. – викладач української мови та літератури, спеціаліст  

першої  категорії. 

 Нікітіна  Н.Л. – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії. 

 Олійник В.М.- викладач ОКТ, спеціаліст другої категорії 

 ЧередаТ.Ф.- практичний психолог, спеціаліст першої категорії 

 Щербань В.В.-викладач фізики та електротехніки, спеціаліст вищої 

категорії 

    Робота циклової комісії загальноосвітніх дисциплін в І сем.2015-2016 н.р. 

була спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми навчального 

закладу «Забезпечення реалізації професійних потреб студентів через 

індивідуально зорієнтовану систему навчального процесу коледжу» та 

виховної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості з 

постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним 

світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України» і вирішенні 

питань: 



 форми і методи контролю знань з дисциплін з урахуванням 

індивідуальних можливостей студентів (модульний контроль, заліковий 

контроль, тематичний контроль, екзаменаційний контроль) ; 

 використання  в навчальному процесі елементів нових технологій 

навчання; 

 формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в 

неї почуття відповідальності, високої духовності, формування 

національної свідомості, соціально активної, здорової та духовно багатої 

особистості. 

  Досягнення поставленої мети комісія здійснює шляхом планування та 

втілення  в навчально-виховний процес прийнятих рішень за напрямами: 

- удосконалення навчальних програм; робочих навчальних програм; 

створення тестів до семестрових заліків (електронна версія); 

- впровадження в навчальний процес інноваційних технологій; 

- розробка навчально-методичних матеріалів; 

- розробка і аналіз пошуково-наукових матеріалів; 

- удосконалення пізнавальної діяльності обдарованої молоді. 

  В планах роботи комісії зазначено: 

- аналіз роботи комісії за минулий рік; 

- основні проблеми , над якими комісія працює в поточному році ; 

- організаційна робота; 

- навчально-методична; 

- план засідань. 

    На засіданнях комісії загальноосвітніх дисциплін : 

- обговорюється  та затверджується навчальна документація (робочі 

навчальні програми, плани роботи гуртків, кабінетів,  індивідуальні 

плани роботи викладачів),   

- методрозробки, написані під час І сем.2015-2016н.р. :  

Коваль О.П. НМК дисципліни «Культурологія» для спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

Кулик В.О. Тести для перевірки знань студентів з економічної теорії,  

Луцюк Л.П. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів  

Савченко В.Г. Презентація тем з хімії, винесених на самостійне вивчення. ІІ 

курс, ІІ семестр. 

Скидан С.І. НМК дисципліни «Вища математика» для спеціальності 

5.06010101    І ч. ; «БіЕБіС» 

Щербань В.В. НМК дисципліни «Електротехніка в будівництві» для 

спеціальності 5.06010101  І ч. ; ІІ ч. «БіЕБіС» 

Хоменко Л.М. Дидактичні ігри на заняттях з української мови. 

Нікітіна Н.Л. .Комплект завдань для проведення модульного оцінювання 

знань студентів з англійської мови. ІІ курс. БіЕБіС.  

- розглядається успішність та відвідування занять загальноосвітніх дисциплін 

студентами ;  

- заслуховуються метод доповіді членів комісії, «Можливості Інтернету і 

шляхи його використання при підготовці і проведенні занять» Масол С.Г., 



«Про адаптацію студентів нового набору» Череда Т.Ф., «Фізичний дослід – 

вагомий засіб покращення якості навчання студента» Луцюк Л.П.,  

 - обговорюються відкриті заняття та загальноколежанські  заходи, проведені   

членами комісії  

Луцюк Л.П. фізика, « Коливання та хвилі. Вільні коливання. Гармонічні 

коливання.» 13ТЕ 

Хоменко О.М.українська література, «Застосування дидактичних ігор на 

заняттях української мови» 11Б гр.. 

Нікітіна Н.Л. «Кількісні числівники.» іноземна мова 27Г гр..; 

Щербань В.В. «Трансформатори» електротехніка 48БС гр.. 

Коваль О.П., культурологія,  «Культура епохи Відродження. Ренесансне 

мистецтво.»,11Б 

-розглядаються звіти викладачів про підвищення кваліфікації (Скидан С.І., 

Скидан М.О., Масол С.Г. Луцюк Л.П., Хоменко О.М.) та результативність 

курсів підвищення кваліфікації , 

-навчально-методичне забезпечення  дисциплін у викладачів 

     -вивчення педагогічного досвіду щодо навчально-методичного забезпечення, 

виконання планів і програм, роботи предметних гуртків дисциплін (В 2015-

2016н.р. систематично вивчається педагогічний досвід членів комісії Череди 

Т.Ф., Нікітіної Н.Л., Олійник В.М., Скидана М.О., Скидан С.І., Хоменко О.М., 

Луцюка Л.П., Коваль О.П., Масола С.Г., Кулика В.О., Щербаня В.В. щодо 

виконання навчальних планів і програм, роботи предметних гуртків,  та 

позитивний педагогічний досвід Савченко В.Г. щодо забезпечення НМК з 

дисципліни),  

- розглядаються питання роботи з обдарованою молоддю ( олімпіади з  

загальноосвітніх дисциплін; індивідуальні та додаткові заняття, 

гурткова робота); проведення поза аудиторних заходів членами комісії; 

- розглядаються питання про особливості організації побутових умов 

дітей –сиріт що проживають в гуртожитку та на квартирах. Психолог 

має на кожного картку обліку  перевірки побутових умов, успіхів у 

навчанні, проблем, що постають перед дитиною з даним статусом.  

  Складаючи робочі навчальні програми з дисциплін, члени комісії 

загальноосвітніх дисциплін керуються в роботі Переліком діючих програм 

дисциплін, які надаються НМЦ вищої освіти МОН  України вищим навчальним 

закладам І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та узгоджують їх  з  

діючими програмами  загальноосвітніх дисциплін.  

   Науково-методична робота комісії підпорядкована вирішенню 

загальноколежанської проблеми  «Забезпечення реалізації професійних потреб 

студентів через індивідуально-зорієнтовану систему навчання» шляхом  

удосконалення: 

- -навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх дисциплін; 

- -інструкційно-технологічних карток для проведення лабораторно-

практичних занять; 

- -пакетів контрольних завдань для перевірки знань, умінь та навичок  

студентів; 



- елементів інноваційних технологій навчання; 

- електронних версії навчально-методичних комплексів  дисциплін; 

- -роботи по створенню в коледжі локальної мережі (Інтранет). 

  Викладачі загальноосвітніх дисциплін займаються науково-методичною 

(Луцюк Л.П.; Масол С.Г.; Савченко В.Г.; Скидан М.О.; Скидан С.І.) та 

методичною (Хоменко О.М.; Нікітіна Н.Л.) роботою. 

  Забезпечити  міцні знання та реалізацію творчого потенціалу кожного 

студента в навчальному процесі допомагає не лише науково-методична 

діяльність колективу, а й впровадження інтенсивних технологій, з якими 

викладачі знайомляться  в процесі самоосвіти, на курсах підвищення 

кваліфікації, вивчаючи позитивний педагогічний досвід своїх колег. Члени 

комісії загальноосвітніх дисциплін приділяють увагу використанню ТЗН 

(мультимедійний проектор) та інноваційним елементам: 

- робота малих груп, «мозкова атака», експрес-опитування, дидактичні ігри, 

заняття-практикум (Луцюк Л.П.; Скидан С.І.); 

- рольові ігри, тренінги (Череда Т.Ф., ) 

- нестандартні заняття  (Масол С.Г.; Савченко В.Г.; Скидан М.О.; Нікітіна 

Н.Л.) 

- метод проектів (Хоменко О.М). 

   В роботі з обдарованими дітьми члени комісії загальноосвітніх дисциплін 

спираються  на традиційні  та позитивні методи роботи практичного і 

творчого рівнів, що носять пізнавально-дослідницький характер і мають 

творче спрямування. Це словесні, практичні та дидактичні ігри, творчі 

роботи  та проблемно-ситуативні завдання  в навчально-виховному процесі.  

  Підвищення науково-методичного рівня викладачів загальноосвітніх 

дисциплін здійснюється на основі опрацювання фахових періодичних 

видань, відвідування навчальних занять своїх колег, курсів підвищення 

кваліфікації при Чернігівському обласному інституті післядипломної освіти 

(Скидан С.І., Скидан М.О.,Масол С.Г. Луцюк Л.П., Хоменко О.М.– 2015-

2016н.рік). Викладачі реалізують набуті на курсах знання в науково-

методичній роботі через впровадження елементів інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі коледжу.  

  Викладачі коледжу приймають активну участь в роботі обласного 

методоб’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін при обласній раді 

директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. В 2015-2016 н.р. з доповідями на 

засіданнях фахових методоб’єднань виступали Коваль О.П., Хоменко О.М.  

 

 

 

Голова циклової комісії  ___________________ С.І. Скидан  

 

 

 

 

 
 


