
ПЛАН ЗАСІДАНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термі 

виконання 

Кому 

доручено 

Примітка 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 

1 Напрямки роботи циклової комісії в 2015-2016 н.р. 

27.08.15 

Голова комісії виконано 

2 Розгляд планів роботи комісії, кабінетів, гуртків, 

робочих програм, індивідуальних планів роботи 

викладачів. 

Чепурна В.Б. 

Викладачі 
виконано 

3 Робота членів комісії над реалізацією 

загальної проблеми коледжу. 
Викладачі виконано 

4 Розгляд та затвердження завдань на КП 

з дисциплін «БК»,«ОРБК», «БіСС» 
Чепурна В.Б. виконано 

5 Інформація про діючі навчальні програми для розр-

констр-х дисциплін. 

Чепурна В.Б. 

Лепська Л.А. 
виконано 

6 Науково - дослідницька робота із 

залученням студентів 
Викладачі виконано 

 ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ  

1 Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

16.10.15 

Чепурна В.Б. 

Безуглий Я.П. 
виконано 

2 Обговорення недоліків виявлених у процесі захисту ДП 

Чепурна В.Б. виконано 3 Методичне забезпечення КП та ДП 
4 Вивчення передового досвіду викладача 
5 (Садова Н.С.). Розгляд завдань на ДП. Організація ДП 

на заочному відділенні 

Викладачі 

Безуглий Я.П, 
виконано 

6 Підготовка матеріалів для проведення 

олімпіад 
Викладачі виконано 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 

1 Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

20.11.15 

Викладачі виконано 

2 Розгляд успішності і відвідування занять спецдисциплін 

студентами коледжу. 
Чепурна В.Б. 

Викладачі 
виконано 

3 Розгляд екзаменаційної документації Чепурна В.Б. виконано 
4 Про хід виконання КП Викладачі виконано 
5 Стан викладання дисц. «Опір матеріалів», «Теоретична 

механіка» 

Чепурний В.І., 

Поляк О.П. 
виконано 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ 

1 Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

18.12.15. 

Чепурна В.Б. виконано 

2 Навчально - методичний комплекс з дисципліни 

«Реставрація» (електрона версія) Підсумки проведення 

олімпіад 

Шуляк Л.Г. 

Чепурна В.Б. 
виконано 

3 Розгляд поданих поточних метод.розробок Викладачі виконано 

4 Тестовий контроль знань з дисцип. 
Викладачі виконано 

5 «Агропромислові будівлі і споруди» 

 П'ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

1 Перевірка виконання рішень 

попереднього засідання 

15.01.16 

Чепурна В,Б виконано 

2 Методичне забезпечення курсового проектування з 

дисципліни «БК». 

Зав.каб. 

Викладачі 
виконано 

3 Аналіз дипломного  проектування, обговорення 

недоліків. 
Безуглий Я.П. 

 
виконано 

4 Розгляд та затвердження планів на ІІ семестр Чепурна В.Б. виконано 

5 Розгляд та затвердження завдань на КП («ОРБК», «Буд. 

конструкції») 

Чепурна В.Б 

Викладачі 
виконано 

6 Робота кабінетів, робота з обдарованими студентами Зав, кабінетами. виконано 

7 Організація проведення декади дисциплін циклової 

комісії. 

Чепурна В.Б. 

Викладачі 

виконано 



ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

19.02.16. 

Чепурна В.Б виконано 

2. Про єдині вимоги до виконання курсових та дипломних 

проектів 

Викладачі 

Зав. кабінетом 
виконано 

3. Форми і методи перевірки знань з дисц. «ОРБК». Симоненко 

П.К.,Іценко В.І. 
виконано 

4. Дотримання ТБ при проведенні практичних робіт. Зав. кабінетом виконано 

5. 

6. 

Форми і методи перевірки знань з дисц. 

«Інженерне креслення». 

Косянчук І.В. 

Тищенко Л.І. 
виконано 

7. Розгляд завдань на ДП. Чепурна В.Б 

Викладачі 
виконано 

СЬОМЕ ЗАСІДАННЯ 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

18.03.16 

Чепурна В.Б. виконано 

2. Форми і методи перевірки знань з дисц. 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки». 
Коряк Р.І. виконано 

3. Організація ДП на денному відділенні Лепська Л.А. виконано 

4. Про хід виконання КП. Викладачі. виконано 

5. Обговорення відкритих занять. Викладачі. виконано 

6. Розгляд методичних розробок. Чепурна В.Б. виконано 

ВОСЬМЕ ЗАСІДАННЯ 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

15.04.16 

Чепурна В.Б. виконано 

2. Про хід курсового проектування з 

дисципліни "Будівельні конструкції" 

Викладачі 
виконано 

3. Розгляд та затвердження екзаменаційної документації Чепурна В.Б. 

Викладачі 
виконано 

4. Робота гуртків Зав. кабінетами виконано 

5. 
 

Форми і методи перевірки знань з дисципл. 

«Будівельна механіка» 

Поляк О.П, 

Чепурний В. І. 
виконано 

6 Підсумки проведення декади дисцип. 

циклової комісії. 

Чепурна В.Б. виконано 

 

ДЕВ'ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

1. 
Перевірка виконання рішень 

попереднього засідання 

20.05.16 

Чепурна В.Б. 
виконано 

2. 
Обговорення досвіду роботи викладача Чепурна В.Б. виконано 

Садової Н.С. Викладачі виконано 

3. 
Навчально-методичний комплекс з дисципл. 

«САПР». 

Коряк Р.І. 
виконано 

4. Виконання навчальних планів і програм Чепурна В.Б. виконано 

5. 
Огляд і коротка анотація навчально- 

методичної літератури з будівельних 

дисциплін. 

Поляк О.П. 

виконано 

ДЕСЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

1. 
Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

17.06.16 

Голова комісії, 

члени комісії 
виконано 

2. 
Розгляд методрозробок поданих викладачами Чепурна В.Б. 

члени комісії 
виконано 

3. Новобудови України та новини в будівельній галузі. Симоненко П.К. виконано 

4. 
Про підсумки роботи в навч. році. Чепурна В.Б. виконано 

Завдання на наступний навчальний рік. Кулик В.О. виконано 

5. 
Розподіл педнавантаження на наступний 

навчальний рік 

Голова комісії, 

викладачі 
виконано 

 



ПРОТОКОЛ №1 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

27.08.2015р. 
 

Присутні: голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Порядок денний: 

1.Напрямки роботи циклової комісії в 2015-2016 н. р. 

2.Розгляд планів роботи комісії, кабінетів, гуртків, робочих програм, індивідуальних планів 

роботи викладачів. 

3. Робота членів комісії над реалізацією загальної проблеми коледжу. 

4. Затвердження завдань на курсові проекти з дисциплін «С/Г будівлі і споруди», «ОРБК», 

«БіСС». 

5. Інформація про діючі навчальні програми для розрахунково-конструктивних дисциплін. 

6. Науково – дослідницька робота із залученням студентів 
 

Слухали: 
1. Чепурна В.Б. ознайомила членів комісії з задачами, поставленими перед викладачами та 

планом роботи комісії на 2015-2016 н. р. 

Звернула увагу на необхідність методичного забезпечення самостійного вивчення студентами 

навчального матеріалу з кожного предмету та про підготовку матеріалів на виставку в НМЦ. 

2. Завідуючі навчальними кабінетами – Косянчук І.В, Іценко В.І. –              «Інженерне 

креслення»; Іценко В.І. - «ОРБК»; Симоненко П.К, Садова Н.С. - « Курсове проектування»; 

Поляк О.П. - «Будівельна механіка»; Чепурна В.Б.- «Будівельні конструкції»; представили на 

розгляд комісії плани роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків.  

3. Заслухали Лепську Л.А. – завідуючу методкабінетом, про загальні проблеми над якими 

комісія працюватиме в поточному році. 

4. Викладачі - Чепурна В.Б., Садова Н.С., Самодєлок Г.І.,          «Сільгоспбудівлі і споруди»), 

Симоненко П.К., Іценко В.І. («ОРБК»),  Шуляк Л.Г.(БіСС»)- представили на розгляд теми 

завдань на курсовий проект (паспорти проектів різноманітних с/г будівель та будівель і систем 

споруд). 

5. Кулик В.О. – про діючі навчальні програми з розрахунково- конструктивних дисциплін. 

6. Садова Н.С. про роботу з обдарованими студентами. 

Виступили: 

1. Чепурна В.Б. – про організацію роботи циклової комісії розрахунково-конструктивних 

дисциплін протягом року. 

2. Садова Н.С. – про зміни та доповнення до робочої навчальної програми з дисципліни 

«Конструкції будівель і споруд». 

Косянчук І. В. - з дисципліни « Інженерне креслення». 

Поляк О.П. – з дисципліни « Опір матеріалів». 

3. Безуглий Я.П. – запропонував приділяти більш уваги методичній роботі для студентів 

заочного відділення. 

4. Самодєлок Г.І. – запропонувала робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються, 

доопрацювати відповідно діючим програмам з обов’язковим врахуванням модульної 

системи навчання 

Ухвалили: 
1.План роботи циклової комісії на 2015-2016 навчальний рік затвердити.  

2.Плани роботи навчальних кабінетів та предметних гуртків - затвердити.  

3. Представлені індивідуальні плани роботи викладачів - затвердити. 

4. Інформацію Лепської Л.А про загальні проблеми над якими комісія працюватиме в 

поточному році прийняти до відома. 

5. Представлені на розгляд завдання – затвердити (див. додаток). 

6. Робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються, доопрацювати відповідно 

діючим програмам з обов’язковим врахуванням модульної системи навчання.  

 

Голова циклової комісії           Чепурна В.Б. 



ПРОТОКОЛ №2 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  
 

16.10.2015 р. 
 

Присутні:  голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Відсутні: Коряк Р.І.  
 

Порядок денний:  
1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання  

2. Обговорення недоліків, виявлених в процесі захисту дипломних проектів.  

3. Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування. 

4. Вивчення передового досвіду викладача (Садова Н.С.). 

5. Розгляд завдань на ДП. 

6. Організація ДП на заочному відділенні 

7. Підготовка матеріалів для проведення олімпіад 
 

Слухали: 

1. Чепурну про перевірку виконання попереднього засідання: 

- робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються, доопрацьовані відповідно 

діючим програмам з урахуванням модульної системи навчання. 

2. Чепурна В.Б. ознайомила членів комісії з недоліками, виявленими в процесі захисту 

дипломних проектів, які вказані в звіті про роботу Державної комісії в ОКБтаД по 

прийманню захисту ДП денного відділення. 

3. Чепурна В.Б. нагадала викладачам тематику методрозробок та термін їх написання 

відповідно до графіка розробленного методкабінетом. Вказала на вимоги та зміни до 

складання і оформлення методрозробок. 

4. Самодєлок Г.І. запропонувала вивчати досвід Садової Н.С. 

5. Викладачі подали на розгляд завдання на ДП. 

  6. Безуглий Я.П. - про організацію ДП на заочному відділенні. 

   7. Викладачі Самодєлок Г.І., Іценко В.І., Косянчук І.В. – внесли пропозиції, що до матеріалів 

для проведення олімпіад. 

Виступили:  
1. Садова Н.С., Самодєлок Г.І. вказали на своє бачення недаліків, виявлених в процесі 

захисту ДП. 

2. Чепурна В.Б., Садова Н.С., Іценко В.І., Безуглий Я.П., Симоненко П.К. ознайомили 

членів комісії зі станом написання методрозробок. 

3. Чепурна В.Б. відмітила, що керівниками ДП призначаються викладачі комісії 

спецдисциплін №2, які розробляють тематику дипломних проектів, завдання вибирають з 

каталогів, запропонованих бібліотекою або відбирають теми з матеріалів запропонованих 

студентами чи відібраних з нових проектних рішень, які є у викладачів. 

Ухвалили: 

1.Інформацію Чепурної В.Б. прийняти до відома і керуватися нею в    роботі. 

2. Інформацію Чепурної В.Б. прийняти до відома. 

3. Вивчати досвід викладача Садової Н.С. 

4. Методрозробки викладачів (конспекти лекцій, посібники) доопрацювати і представити в 

комп’ютерному варіанті, як конкурсні роботи. 

5. Інформацію Безуглого Я.П. прийняти до відома. 

6. Подані викладачами завдання на ДП для студентів заочного відділення – ухвалити. 

7. Пропозиції викладачів Самодєлок Г.І., Іценка В.І., Косянчук І.В. врахувати при 

підготовці матеріалів для проведення олімпіад. 

 

 

Голова циклової комісії:                                 Чепурна В.Б. 
 



ПРОТОКОЛ №3 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

 

20.11.2015 р. 
 

Присутні:  Голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Відсутні – Безуглий Я.П., Шуляк Л.Г. 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання.  

2. Розгляд успішності і відвідування занять спецдисциплін  студентами коледжу. 

3. Розгляд екзаменаційної документації  

4. Про хід виконання КП 

5. Стан викладання дисципліни «Опір матеріалів», «Теоретична механіка». 

 

Слухали:  
1. Чепурну про перевірку виконання попереднього засідання: 

підготовлені матеріали для проведення олімпіад, методрозробки викладачами 

розробляються з урахуванням змін. 

2. Куратори - Михед М.М. та Шурига Н.Л.– про успішність та відвідування занять 

розрахунково- конструктивних дисциплін студентами Мікац Д (34-Д), Хоренко І., Пешков 

М. (48-БС) – студенти визвані на засідання комісії. 

3. Викладачі комісії представили на розгляд екзаменаційну документацію. 

4. Викладачі: Садова Н.С., Самодєлок Г.І., Чепурна В.Б., Шуляк Л.Г., Симоненко П.К. та 

Іценко В.І. інформували про хід виконання курсового проекту. 

5 Чепурний В.І., Поляк О.П. – про навчально-методичний комплекс дисциплін «Опір 

матеріалів», «Теоретична механіка», 

про виконання планів і програм, робота гуртка. 

  Виступили:  
1. Куратори груп Михед М.М. та Шурига Н.Л. – про успішність та відвідування занять 

студентами. Самодєлок Г.І. внесла пропозицію, щоб студенти, які пропускають заняття 

здавали окремо кожну пропущену тему з пред’явленням до них конспекту. 

2. Чепурна В.Б., Садова Н.С., Самодєлок Г.І., Симоненко П.К., Іценко В.І. – інформували 

членів комісії про результати процентовки КП. 

3. Безуглий Я.П. – про необхідність доопрацювання інструктивних карток до практичних 

занять з дисциплін «Опір матеріалів», «Теоретична механіка» (електронна версія). 

4. Чепурна В.Б. ознайомила викладачів з графіком проведення олімпіад з дисциплін 

«Будівельні конструкції», «ОРБК», «Інженерне креслення», «Теоретична механіка», 

«Сільськогосподарські будівлі і споруди». 

Ухвалили: 

1.Зобовязати студентів Мікац Д (34-Д), Хоренко І., Пешков М. (48-БС) здати заборгованості. 

Кураторам запросити в коледж батьків по питанню пропусків та стану успішності. 

2. Представлену викладачами на розгляд екзаменаційну документацію ухвалити. 

3. Затвердити матеріали для олімпіад і представити в методкабінет. 

4. Здійснювати постійний контроль за виконанням КП, провести додаткову процентовку, 

невстигаючих студентів викликати на засідання циклової комісії. 

5. Рекомендувати викладачам Чепурному В.І., Поляк О.П доопрацювати інструктивні 

картки до практичних занять в електронному виді, проводити додаткові заняття з 

невстигаючими студентами. 

 

 

Голова циклової комісії:                  Чепурна В.Б. 



Протокол № 4 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

18.12.2015 р. 
 

Присутні:  голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Відсутні: Тищенко Л.І., Безуглий Я.П., Іценко В.І. 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Реставрація» (електронна версія). 

3. Про хід виконання курсових проектів. 

4. Підсумки проведення олімпіад. 

5. Розгляд поданих поточних методрозробок. 

6. Тестовий контроль знань з дисципліни «Сільськогосподарські будівлі і споруди».  

  Слухали: 

1. Чепурну про перевірку виконання попереднього засідання: 

- з батьками студентів Мікац Д (34-Д), Хоренко І., Пешков М. (48-БС) проведена бесіда з 

приводу пропусків та стану успішності; 

- доопрацьовані та ухвалені матеріали для олімпіад і представлені в методкабінет; 

- викладачі Чепурний В.І., Поляк О.П доопрацьовують інструктивні картки до практичних 

занять, проводять додаткові заняття з невстигаючими студентами; 

- здійснюється постійний контроль за виконанням КП. 

2. Викладач Шуляк Л.Г. - про стан виконання навчально-методичного комплексу з 

дисципліни «Реставрація» (електронна версія).  

3. Викладачі дисциплін «Сільськогосподарські будівлі і споруди», «БіСС» та «ОРБК» 

інформували про стан виконання КП, з відповідних дисциплін. 

4. Чепурна В.Б. – про проведені олімпіади та результати їх проведення (дисципліни 

«Інженерне креслення», «С/г будівлі і споруди», «ОРБК», «Історія мистецтв», «Теоретична 

механіка»). 

5. Викладачі розповіли про стан написання методичних розробок. 

     (згідно плану). 

6. Чепурна В.Б., Садова Н.С. Самодєлок Г.І.– представили матеріали для проведення 

тестового контролю знань з дисципліни «Сільськогосподарські будівлі і споруди». 

Виступили: 

1. Чепурна В.Б. запропонувала перенести термін здачі навально-методичного комплексу з 

дисципліни «Реставрація» в електронному вигляді, так як викладач читає цю дисципліну 

перший рік, а конспект лекцій з дисципліни відповідно оформити і здати як конкурсну 

роботу 

2. Садова Н.С. – про необхідність проведення додаткових   процентовок. 

3. Чепурна В.Б. ознайомила викладачів про проведені засідання предметної комісії, на які 

були запрошені невстигаючі студенти разом з кураторами.  

4. Симоненко П.К. – про недоліки виявлені в результаті проведення   олімпіад. 

Ухвалили: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Реставрація» в електронному вигляді, відповідно 

оформити і здати як конкурсну роботу 

2. Інформацію Садової Н.С. - прийняти до відому. 

3. Заслухавши інформацію викладачів про хід виконання курсового проекту, відмітили 

необхідність звернути особливу увагу на невстигаючих студентів – проводити додаткові 

консультації, контролювати хід виконання КП, обов’язково повідомити батьків.  

4. Прискорити роботу з написання методрозробок. 

5.. Недоліки виявлені в результаті проведення олімпіад – доопрацювати 

6. Представлені матеріали для проведення тестового контролю знань з дисципліни 

«Сільськогосподарські будівлі і споруди» - ухвалити. 

 

Голова циклової комісії:                                 Чепурна В.Б. 



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

15.01.2016 р. 

 

Присутні: голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   члени комісії 

Відсутні: Коряк Р.І. 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Методичне забезпечення КП з дисципліни «БК». 

3. Аналіз дипломного проектування, обговорення недоліків.  

4. Розгляд та затвердження планів на II-й семестр. 

5. Розгляд та затвердження завдань на КП з дисципліни «БК», «ОРБК». 

6. Робота кабінетів, робота з обдарованими студентами 

7. Форми і методи перевірки знань з дисц. «ОРБК». 

8. Організація проведення декади дисциплін циклової комісії. 

 

Слухали: 

1. Чепурну В.Б. про перевірку виконання попереднього засідання: 

- конспект лекцій з дисципліни «Реставрація» в електронному вигляді, відповідно 

оформляється  як конкурсна робота; 

- проводяться додаткові консультації, контролюється хід виконання КП, підтримується 

зв'язок з батьками; 

- недоліки виявлені в результаті проведення олімпіад – доопрацьовані; 

- матеріали для проведення тестового контролю знань з дисципліни «Сільськогосподарські 

будівлі і споруди» - оформлені і здані в комп’ютерний клас. 

2. Методичні матеріали для виконання КП з дисципліни «БК» представлені на розгляд 

членів комісії. 

3. Безуглий Я.П. - про недоліки виявлені в процесі захисту дипломних проектів, які вказані в 

звіті про роботу Державної комісії в ОКБтаД по прийманню захисту ДП заочного 

відділення. 

4. Викладачі комісії представили на розгляд теми для КП з дисциплін «ОРБК», «БК». 

5. Зав. кабінетами Косянчук І.В., Тищенко-Іценко Л.І., Самодєлок Г.І., Коряк Р.І., Симоненко 

П.К., Іценко В.І., Чепурна В.Б., Садова Н.С., Поляк О.П. - представили на розгляд комісії 

плани роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків на II-й семестрі, доповіли про 

роботу кабінетів в I-му семестрі і про роботу, яку вони проводили з обдарованими 

студентами. 

6. Симоненко П.К. та Іценко В.І. про форми і методи перевірки знань з дисц. «ОРБК». 

7. Чепурна В.Б. – про графік та організацію проведення декади циклової комісії. 

Виступили: 

1. Симоненко П.К. Іценко В.І., Чепурна В.Б., Садова Н.С., Самодєлок Г.І., Шуляк Л.Г., – 

представили на розгляд завдання, які пропонуються на КП. 

2. Чепурний В.І. запропонував - при роботі з обдарованими студентами більше уваги 

приділяти практичному напрямку, поглибленому вивченню нових конструкцій і 

конструктивних рішень будівель, складанню рефератів. 

3. Косянчук І.В. запропонувала - методичні рекомендації по виконанню курсового проекту 

надати в бібліотеку для використання студентами. 

4. Садова Н.С. - при проведені декади комісії, проводити екскурсії на будівельні майданчики 

в м. Остер. 

      Ухвалили:  
1. Інформацію Чепурної В.Б прийняти до відома. 

2. Методичні матеріали для виконання КП з дисципліни «БК» здати в бібліотеку в 

паперовому та електронному вигляді; 

3. Затвердити представлені на розгляд плани на II-й семестр. 

4. Завдання на курсовий проект з дисциплін «БК», «ОРБК»-затвердити. 



5. При роботі з обдарованими студентами більше уваги приділяти практичному напрямку 

та поглибленому вивченню нових конструкцій і конструктивних рішень будівель. 

6. Інформацію Безуглого Я.П. прийняти до уваги. 

7. План проведення декади циклової комісії затвердити з урахуванням запропонованого. 

 

Голова циклової комісії:                      Чепурна В.Б. 



ПРОТОКОЛ №6 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

19.02.2016 р. 

 

Присутні:  голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Методичне забезпечення курсового проектування з дисципліни «БіСС». 

3. Про єдині вимоги до виконання курсових та дипломних проектів. Розгляд завдань на ДП 

для студентів денної форми навчання. 

4. Розгляд методрозробок . Підготовка до виставки в НМЦ. 

5. Дотримання ТБ при проведенні практичних робіт. 

6. Форми і методи перевірки знань з дисц. «Інженерне креслення». 

Слухали: 

Чепурну В.Б. про перевірку виконання попереднього засідання: 

- методичні матеріали для виконання КП з дисципліни «БК» здані в бібліотеку в 

паперовому та електронному вигляді; 

- при роботі з обдарованими студентами більше уваги приділяється практичному 

напрямку та поглибленому вивченню нових конструкцій і конструктивних рішень будівель; 

- план проведення декади циклової комісії доопрацьований з урахуванням 

запропонованого. 

1. Шуляк Л.Г. інформувала про зміни в програмі, звітувала про методичне забезпечення 

курсового проектування з дисципліни «Будівлі і споруди систем» в електронному варіанті. 

2. Викладачі представили на розгляд завдання на ДП. Садова Н.С., Симоненко П.К. та 

Самодєлок Г.І. (зав. кабінетами курсового та дипломного проектування) надали 

інформацію про склад курсових проектів з дисциплін «Будівельні конструкції», 

«Сільськогосподарські будівлі і споруди», «ОРБК» і про вимоги до їх виконання.  

3. Викладачі доповіли про стан написання методрозробок. 

4. Самодєлок О.В. – про дотримання ТБ при виконанні практичних робіт. 

5.  Косянчук І.В. та Тищенко-Іценко Л.І. про форми і методи перевірки знань з дисц. 

«Інженерне креслення».  

Про внесені зміни до РНП з дисципліни.  

o виділити додаткові 2 години на викреслювання генплану; 

o за рахунок змін годин на технічне креслення, збільшити кількість годин на виконання 

графічних робіт (план, фасад та розріз будівлі); 

o в зв’язку зі збільшенням годин, на міні проект виділити замість 2-х днів три; 

o будівельне креслення перенести на 1 семестр ІІ-го курсу замість ІІ-го семестру І-го 

курсу; 

o гр.14Д виділити день на креслення мині проекту (І-й семестр). 

Виступили: 

1. Викладачі – Безуглий Я.П.. Чепурний В.І. зупинилися на якості виконання КП та ДП, 

для поліпшення якої запропонували переглянути методрозробки, які розроблені на 

допомогу студентам при виконання КП і ДП. 

2. Завідуючі кабінетами курсового та дипломного проектування, звернули увагу на якісний 

стан довідкової та нормативної літератури. 

3. Самодєлок Г.І., Садова Н.С., - викладання дисципліни «БіСС» ведеться на високому 

рівні з використанням новітніх методик, методичні матеріали для виконання  курсового 

проекту потрібно обновити. 

4. Чепурна В.Б. запропонувала урізноманітнити тематику курсових проектів, підвищити 

якість виконання проектів і дотримуватися єдиних вимог при їх виконанні. 

5. Чепурна В.Б. нагадала про вимоги до матеріалів, які представляються на виставку в 

НМЦ. Запропонувала викладачу Шуляк Л.Г., як викладачу дисципліни «Метрологія і 

стандартизація», проконтролювати відповідність методрозробок діючим нормам. 



6. Чепурний В.І. запропонував відповідно оформити і подати на виставку в НМЦ, як 

конкурсні роботи, методрозробки викладачів Чепурної В.Б., Шуляк Л.Г., Самодєлок Г.І., 

Поляк О.П., Коряка Р.І., Косянчук І.В. 

7. Садова Н.С. порадила викладачу Шуляк Л.Г. більше уваги приділити навчально-

наочним матеріалам при виконанні курсового проекту. 

Ухвалили: 

1. Урізноманітнити тематику курсових проектів, підвищити якість виконання проектів, 

дотримуватися єдиних вимог при їх виконанні, більше уваги приділяти самостійній 

роботі студентів над проектами. 

2. Представлені на розгляд завдання на ДП – ухвалити. 

3. Інформацію Чепурної В.Б. прийняти до відому та керуватися нею при написанні 

методрозробок. 

4. Звернути увагу на методичні посібники для курсового та дипломного проектування і 

для самостійного вивчення дисциплін. 

5. Шуляк Л.Г. - контролювати відповідність методрозробок діючим нормам. 

6. Методрозробки викладачів Чепурної В.Б., Шуляк Л.Г., Самодєлок Г.І., Поляк О.П., 

Коряка Р.І., Косянчук І.В. рекомендувати, як конкурсні роботи в НМЦ. Прискорити 

написання методрозробок. 

7. Методичне забезпечення курсового проектування з дисципліни «БіСС» вважати 

задовільним. Рекомендувати викладачу поповнити бібліотечний фонд закладу 

методрозробками, необхідними для виконання КП з дисципліни «БіСС». 

8. Проконтролювати, щоб у кожному кабінеті був інструктаж по ТБ. 

9. Пропозиції Косянчук І.В. та Тищенко-Іценко Л.І. ухвалено, РНП доопрацювати згідно 

змін. 

 

 

 

Голова циклової комісії:                           Чепурна В.Б. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №7 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

18.03.2016 р. 

 

Присутні:  голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Відсутні: Безуглий Я.П., Косянчук І.В. 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Форми і методи перевірки знань з дисц. «Основи інформатики та обчислювальної 

техніки». 

3. Про хід виконання курсових проектів. 

4. Обговорення відкритих занять. 

5. Організація ДП на денному відділенні 

6. Різне 

Слухали: 

1. Чепурну В.Б. про перевірку виконання попереднього засідання: 

- РНП з дисципліни «Інженерне креслення» доопрацьована згідно змін; 

- методрозробки, необхідні для виконання КП з дисципліни «БіСС», розмножені і 

представлені в бібліотеку в паперовому та електронному вигляді; 

- методрозробки викладачів готуються як конкурсні роботи в НМЦ. 

2. Викладач Коряк Р.І. ознайомив викладачів з формами і методами перевірки знань з 

дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки». 

3. Заслухали інформацію викладачів про хід виконання курсових проектів з дисциплін 

«ОРБК» та «Будівельні конструкції. 

4. Чепурна В.Б. доповіла про проведені відкриті заняття, викладачів Самодєлок Г.І. та 

Шуляк Л.Г., методику їх проведення. 

5. Кулик В.О. ознайомив викладачів з організацією ДП на денному відділенні. 

Виступили: 

1. Чепурна В.Б. нагадала теми методичних розробок, конкурсних робіт згідно плану та 

терміни їх написання. 

2. Садова Н.С. внесла пропозицію запросити на засідання циклової комісії студентів, які 

відстають з виконанням проекту. 

3. Чепурний В.І. запропонував Самодєлок Г.І. більше уваги приділяти самостійній роботі 

студентів та збільшити активізацію їх при опитуванні. 

Ухвалили: 

1. Інформацію Кулика В.О. прийняти до уваги. 

2. Прискорити роботу з написання методрозробок. 

3. Викладачу Коряку Р.І. розроблені матеріали доопрацювати, оформити згідно вимог і 

розмножити для використання в роботі. 

4. Заслухавши інформацію викладачів про хід виконання курсових проектів, відмітили 

необхідність звернути особливу увагу на відстаючих студентів і довести до відому 

кураторів та запросити на засідання циклової комісії. Проводити процентовку раз на 

тиждень. 

5.  При викладанні дисципліни викладачам Самодєлок Г.І. та Шуляк Л.Г. враховувати 

зауваження. 

 

 

 

 

Голова циклової комісії:                                   Чепурна В.Б. 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №8 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

 

15.04 2016р. 

 

Присутні:  голова комісії – Чепурна В.Б. 

                    Члени комісії 

Порядок денний: 

1. Перевірка рішень попереднього засідання. 

2. Огляд і коротка анотація навчально-методичної літератури з будівельних дисциплін. 

3. Про хід курсового проектування з дисципліни «Будівельні конструкції» та «ОРБК». 

4. Розгляд та затвердження екзаменаційної документації. 

5. Робота гуртків. 

6. Форми і методи перевірки знань з дисципліни «Будівельна механіка». 

Слухали: 
1. Чепурна В.Б. про перевірку виконання попереднього засідання: 

- викладач Коряк Р.І. матеріали доопрацював, оформив згідно вимог і розмножив для 

використання в роботі; 

- викладачі звертають особливу увагу на відстаючих студентів, раз на тиждень проводяться 

процентовки. 

2. Поляк О.П. зробила огляд та коротку анотацію навчально-методичної літератури з 

будівельних дисциплін, яку отримала бібліотека в поточному навчальному році. 

3. Викладачі Чепурна В.Б., Садова Н.С., Шуляк Л.Г., Самодєлок Г.І., Симоненко П.К., 

Іценко В.І. доповіли про стан виконання курсових проектів з дисциплін «БК» (на 2-му 

курсі) та «ОРБК»  

(на 3-му курсі). 

4. Викладачі представили на розгляд екзаменаційну документацію. 

5. Завідуючі кабінетами доповіли про роботу гуртків. 

6. Викладачі Чепурний В.І. та Поляк О.П. – про форми і методи перевірки знань з 

дисципліни «Будівельна механіка». 

Виступили: 

1.  Самодєлок Г.І. - запропонувала вислухати і прийняти рішення стосовно запрошених 

невстигаючих студентів – Домніча Р., Колонського Р., Марухна М., Мохира С., 

Яломенка Р. – гр 38 - БС. 

2. Симоненко П.К. з пропозицією стосовно використання нової навчально-методичної 

літератури. 

3. Шуляк Л.Г. внесла пропозицію – питання на завдання з дисципліни «Будівельна 

механіка» розмножити і надати в бібліотеку для користування студентами. 

Ухвалили: 

1. Інформацію Поляк О.П. прийняти до відому та використовувати в роботі. 

2. Заслухавши інформацію про хід виконання курсових проектів, відмітили недостатню 

кількість навчальної та нормативно-довідкової літератури. Студентам дати тиждень 

строку на доробку курсового проекту. Куратору групи проконтролювати виконання, 

повідомити батьків. 

3. Затвердити екзаменаційні документи, представлені викладачами. 

4. До роботи гуртків залучати більшу кількість студентів. 

5. Викладачам Чепурному В.І. та Поляк О.П розроблені матеріали доопрацювати, 

враховуючи зауваження, оформити згідно вимог і розмножити для використання в 

роботі. 

 

 

Голова циклової комісії _____________________Чепурна В.Б. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 9 

засідання циклової комісії 

розрахунково-конструктивних дисциплін  

 

20.05.2016 р. 

 

Присутні: голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Порядок денний: 

1. Перевірка рішень попереднього засідання. 

2. Аналіз виконання дипломного проекту студентів денного відділення. 

3. Обговорення досвіду роботи викладача Садової Н.С. 

4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «САПР». 

5. Виконання навчальних планів і програм. 

6. Підсумки проведення декади дисциплін циклової комісії. 

Слухали: 
1. Чепурна В.Б. про перевірку виконання попереднього засідання: 

- викладачі використовують нову навчально-методичну літературу в роботі; 

- викладачі постійно контролюють хід виконання курсового проекту студентами; 

- з наступного навчального року до роботи гуртків буде залучена більша кількість 

студентів; 

- викладачі Чепурний В.І. та Поляк О.П розроблені матеріали доопрацювати, враховуючи 

зауваження. 

2. Лепська Л.А. ознайомила викладачів зі станом виконання ДП студентами денного 

відділення, вказала на недоліки при виконанні проекту. 

3. Поляк О.П. проаналізувала публічний захист курсових проектів з дисципліни 

«Будівельні конструкції» викладача Садової Н.С. 

4. Викладач Коряк Р.І. - про стан розробки навчально-методичного комплексу з 

дисципліни «САПР» (Форми і методи контролю знань). 

5. Викладачі – про виконання навчальних планів і програм і проблеми, які виникали в 

роботі. 

6. Чепурна В.Б. – про проведену декаду циклової комісії. 

Виступили: 

1. Садова Н.С. – про проблеми, які виникають при дипломному проектуванні, в наслідок 

поганого відвідування занять студентами. 

2. Чепурна В.Б., Самодєлок Г.І., Чепурний В.І., Симоненко П.К. – відмітили гарні знання, 

які студенти показали при публічному захисті курсових проектів викладача Садової Н.С. 

3. Чепурний В.І. запропонував доопрацювати інструкційні картки до практичних занять з 

дисципліни «САПР». 

4. Чепурна В.Б. ознайомила викладачів з діючими навчальними програмами та чи 

відповідають їм робочі навчальні плани. 

5. Іценко В.І. запропонував поновити завдання на « Брейнг-Рінг» при проведенні його 

серед студентів 3-го курсу на декаду циклової комісії. 

6. Садова Н.С. –наступного року, при проведенні декади дисциплін циклової комісії, 

провести конференцію на тему «Архітектура сьогодення». 

Ухвалили: 

1. Інформацію Лепської Л.А. прийняти до уваги. 

2. Робота викладача Садової Н.С заслуговує високої оцінки. 

3. Викладачу Коряку Р.І. - навчально-методичний комплекс з дисципліни «САПР» (форми 

і методи контролю знань) – доопрацювати. 

4. Інформацію Чепурної В.Б. про діючі навчальні програма та відповідність їм робочих 

навчальних планів - прийняти до уваги. 

5. Інформацію про проведену декаду циклової комісії прийняти до відому. Наступного 

року, при її проведенні, врахувати всі запропоновані пропозиції. 

 

     Голова циклової комісії:                           Чепурна В.Б. 



ПРОТОКОЛ №10 

засідання циклової комісії  

розрахунково-конструктивних дисциплін  

 

17.06.2016р. 

 

Присутні: голова комісії – Чепурна В.Б. 

                   Члени комісії 

Порядок денний: 

1. Перевірка рішень попереднього засідання. 

2. Розгляд методичних розробок поданих викладачами. 

3. Новобудови України та навини в будівельній галузі. 

4. Про підсумки роботи в навчальному році. 

5. Завдання на наступний навчальний рік. 

6. Розподіл педнавантаження на наступний навчальний рік. 

7. Рейтинг викладача та рейтинг циклової комісії. 

Слухали: 
1. Перевірка рішень попереднього засідання: 

- викладач Коряк Р.І. - доопрацював матеріали «Форми і методи контролю знань» з 

дисципліни «САПР», розмножив їх для використання. 

2. Викладачі комісії представили на розгляд методичні розробки, інструкційні картки для 

практичних занять. 

2. Симоненка П.К. про новини в будівельній галузі і новобудови України. 

3. Голова циклової комісії Чепурна В.Б. інформувала викладачів про роботу комісії в 2015-

2016 навчальному році. 

4. Чепурна В.Б. ознайомила членів комісії з задачами поставленими перед викладачами на 

2016-2017 навчальний рік. 

5. Заслухали доповідь Лепської Л.А. про розподіл педнавантаження на наступний 2016-

2017 навчальний рік. 

6. Чепурна В.Б. ознайомила членів комісії з вимогами до підведення рейтингу викладачів. 

Виступили: 

1. Поляк О.П.- завідуюча методичним кабінетом - інформувала про якість і стан 

виконання методичних розробок членами комісії, також нагадала викладачам перелік 

документації, яку необхідно здати на кінець навчального року. 

2.  Поляк О.П. - інформувала про проблеми над якими працюватиме Остерський коледж 

будівництва та дизайну в 2016-2017 навчальному році. 

3. Безуглий Я.П. вніс доповнення щодо нововведень в будівельній галузі. 

4. Садова Н.С. - про доповнення в рейтингову документацію. 

Ухвалили: 

1. Методичні розробки викладачів затвердити та рекомендувати для використання при 

викладанні предметів і виконанні курсових і дипломних проектів. Методичні розробки 

розмножити для широкого використання студентами. Викладачам Симоненко П.К. та 

Іценко В.І. доопрацювати методичні розробки з дисципліни «ОРБК» згідно вимог 

стандартів, розмножити і надати в бібліотеку. 

2. Інформацію Чепурної В.Б. та зав. методичним кабінетом Поляк О.П. прийняти до уваги. 

1.  Інформацію Симоненка П.К. прийняти до відома. 

2.  Роботу комісії в 2015-2016 навчальному році вважати задовільною. 

3.  Інформацію заступника директора з навчальної роботи Лепської Л.А. прийняти до відома 

(розподіл педнавантаження, див. додаток №1). 

4.  Рейтинг викладачів та циклової комісії (див. додаток №2 та №3). 

 

 

 

Голова циклової комісії:                           Чепурна В.Б. 



ЗВІТ 

циклової комісії розрахунково-конструктивних дисциплін  

за 2015-2016 н.р. 

  

До складу циклової комісії розрахунково-конструктивних  

дисциплін входять викладачі: 

1.Чепурна В.Б.            спеціаліст вищої категорії 

2. Безуглий Я.П.         спеціаліст вищої категорії 

3. Іценко В.І.               спеціаліст вищої категорії 

4. Іценко–Тищенко Л.І  спеціаліст 

5. Косянчук І.В.          спеціаліст вищої категорії  

6. Садова Н.С.             спеціаліст вищої категорії 

7. Самодєлок Г.І.        спеціаліст вищої категорії 

8. Симоненко П.К.     спеціаліст вищої категорії 

9. Чепурний В І.         спеціаліст вищої категорії 

10.Шуляк Л.Г.            спеціаліст вищої категорії  

11. Коряк Р.І.              спеціаліст вища категорії  

12. Поляк О.П.           спеціаліст  І категорії 

 

До складу дисциплін, які викладаються членами комісії входять: 

 Сільськогосподарські будівлі і споруди 

 Будівельні конструкції 

 Інженерне креслення 

 Основи розрахунку будівельних конструкцій 

 Теоретична механіка  

 Будівельна механіка 

 Опір матеріалів 

 

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на 

поліпшення якості підготовки спеціалістів денної та заочної форм навчання, розробляє 

методики викладання навчальних дисциплін  будівельного напрямку, проводить теоретичні та 

практичні заняття, впроваджує нові педагогічні технології в навчальному процесі, організовує 

самостійну роботу студентів, надає допомогу викладачам у плануванні роботи, організації та 

проведенні відкритих занять, занять гуртків при кабінетах, надає допомогу молодим 

викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю. 

Окрім того, викладачі комісії спрямовують свою роботу на підвищення успішності 

студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально - 

економічних умовах вирішувати питання господарювання за різних форм власності. 

Навчальний заклад в цьому навчальному році працював над проблемою «знання, вміння 

та навики студентів» - на рівень вимог ринкової економіки. Відповідно до цього викладачі 

комісії організовували навчальну роботу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 

технологій навчання. Прикладом цього є постійне відвідування будівеьних виставок, при 

виконанні курсових проектів широко застосовуються нові будівельні матеріали. Студенти під 

керівництвом викладача  виконують реальні курсові та дипломні  проекти  з реконструкції 

будівель. Студенти спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

виконували дипломні проекти в електронному вигляді. Темами дипломних проектів є сучасні 

будівлі і споруди для зведення яких застосовують сучасні матеріали і технології. Одже 

навчаючись в коледжі студенти нерозривно пов’язані з життям країни, мають реальне 

уявлення про розвиток будівельної галузі і отримують практичні навички по проектуванню 

будівель та вчаться вирішувати різні проблемні ситуації. 

Викладачі комісії надають велику перевагу демократизації навчального процесу, який 

спрямовується на поліпшення успішності студентів. При цьому використовується творче 

застосування методів і прийомів викладання дисциплін, застосовуються принципи 

дискусійності на заняттях, проведення індивідуальної роботи з обдарованою молоддю та 

навпаки зі студентами, які не встигають, організовується модульно - рейтингова система. 



На засіданнях циклової комісії неодноразово проводився аналіз успішності студентів, 

визначалися причини неуспішності та намічалися шляхи усунення даної проблеми. Також 

розглядалися питання пропусків занять окремими студентами без поважних причин та методи 

впливу на поліпшення ситуації. 

У центрі уваги циклової комісії є питання розробки і удосконалення робочих навчальних 

програм з дисциплін та внесення змін до них, практичних занять з оформленням 

інструктивних карток, логічність змісту лекційних тем, що вивчаються, реалізації 

міжпредметних зв'язків. 

Велика роль відводиться створенню конспектів - лекцій з дисциплін для самостійного 

вивчення студентів. 

Аналізуючи ситуацію, можна сказати, що на сьогоднішній день є розроблені та складені 

лекції для самостійного вивчення з таких дисциплін: 

Сільськогосподарські будівлі і споруди, Основи розрахунку будівельних конструкцій, 

Будівельні конструкції, Конструкції будівель і споруд, Опір матеріалів, Будівельна механіка, 

Теоретична механіка, Інженерне креслення. 

Аналізуючи підготовку до проведення практичних занять можна відмітити, що з усіх 

дисциплін, що входять до складу комісії, розроблені інструктивно-технологічні картки згідно 

робочих навчальних програм. 

Велику роль у виконанні навчальної роботи займає методичне забезпечення. Воно є 

засобом реалізації навчально - виховних цілей, удосконаленням педагогічної майстерності 

викладачів, вивченням і впровадженням нових технологій, поширенню передового 

педагогічного досвіду, підвищенню якості знань студентів. Але поряд з цим існують проблеми 

в забезпеченні навчального процесу методичною та навчальною літературою. Не вистачає 

літератури з таких дисциплін як  «Будівельні конструкції», недостатня кількість методичних 

розробок для курсового та дипломного проектування з дисципліни «ОРБК». Ця проблема для 

комісії є найголовнішою. В результаті відсутності такого забезпечення студенти невстигають 

своєчасно виконати розрахунки і ускладнює виконання курсових та дипломних проектів. 

З 27.06. по 30.06.16 р. в Остерському коледжі будівництва та дизайну працювала 

Державна комісія міністерства освіти і науки України по  прийманню захисту дипломних 

проектів денного відділення, яка вказала на недоліки, виявлені при захисті. Аналізуючи захист 

дипломних проектів в цьому навчальному році слід прийняти до уваги ці зауваження та 

побожання голів комісії. 

Викладачам таких дисциплін як «Будівельні конструкції», «Конструкції будівель і 

споруд», «ОРБК», «Інженерне креслення» - слід спрямовувати свою роботу на складання 

методичних вказівок по виконанню курсових та дипломних проектів, з урахуванням діючих 

норм та правил. 

Слід зауважити, що викладачі комісії повинні використовувати у методичній роботі 

системний, цілеспрямований характер, а не бути звичайним набором розрізнених заходів. 

Велику увагу комісія приділяє вивченню і узагальненню передового педагогічного 

досвіду роботи викладачів своєї комісії. З метою професійного росту, слід постійно 

відвідувати лекції та практичні заняття інших викладачів коледжу. В 2015-20016н.р. комісією 

вивчався педагогічний досвід викладача  з дисципліни «Будівельні конструкції» - Садової Н.С. 

Для удосконалення педагогічної майстерності на засіданнях комісії були заслухані доповіді по 

інтерактивних методах навчання, такі як «Методичні засади інтерактивних лекцій» та 

«Активні методи навчання під час вивчення будівельних дисциплін». 

За навчальний рік вісім викладачі пройшли стажування  

(Чепурна В.Б.; Коряк Р.І., Іценко В.І.; Садова Н.С.;Симоненко П.К.; Чепурний В І.; 

Самодєлок Г.І., Поляк О.П.). 

Дев’ять викладачів пройшли атестацію по підвищенню та підтвердженню категорії 

педагогічного звання (Чепурна В.Б.; Коряк Р.І., Безуглий Я.П.; Іценко В.І.; Садова Н.С.; 

Симоненко П.К.; Чепурний В І.; Шуляк Л.Г.). 

На протязі навчального року проводилась організаційна робота членів комісії по 

складанню плану роботи комісії, методичних комплексів з дисциплін, графіка 

взаємовідвідування занять, індивідуальних планів викладачів, планів гуртків і кабінетів, 

організації написання методичних розробок, доповідей, рефератів, самостійної навчальної 

діяльності студентів, вивчення рекомендацій щодо оснащення кабінетів, організації 

викладачів для участі в заходах, що проводилися в коледжі (педагогічні ради, засідання школи 



молодих викладачів, кураторів академічних груп, проведення тематичних вечорів, відкритих 

виховних годин, спортивних змагань та чергування в корпусах, гуртожитках). 

В підсумку роботи циклової комісії можна зазначити, що робота велася на 

відповідному рівні. Викладачі організовано і відповідально ставилися до поточних і 

запланованих завдань. Внесли свій вклад в організаційну, навчально -методичну роботу, як 

комісії так і навчального закладу. Але, поряд з цим слід зазначити, що всім викладачам комісії 

потрібно проводити відкриті заняття, впроваджувати принципи співробітництва, вивчати 

індивідуальні особливості студентів, кураторам груп проводити відкриті виховні години, 

підвищувати ефективність проведення консультацій, додаткових занять, гурткової роботи, 

поліпшувати практичне навчання, підтримувати зв'язок з виробництвом, на засіданнях комісії 

обговорювати екзаменаційні матеріали, контролювати і постійно аналізувати знання студентів 

та визначати єдині критерії їх оцінювання, приймати участь у професійних конкурсах 

«Кращий завідувач навчального кабінету», « Кращий куратор року», «Кращий викладач 

року», удосконалювати проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання. Робота комісії повинна спрямовуватися на розв'язання поточних 

завдань із впровадженням нових форм навчання та виховання студентів і виконання обов'язків 

викладача. 

1. Всього членів комісії                                                                                        - 12 

2. Проведено засідань комісії                                                                              -  10. 

3. Написано програм                                                                                              - 1 

4. Написано методичних розробок                                                                      -12 

З них конкурсних робіт                                                                                         - 7 

5. Працювало предметних гуртків                                                                        - 7 

6. Проведено олімпіад                                                                                            - 4 

7. Проведено відкритих занять                                                                               - 2 

8. Виконані курсові проекти ( з дисциплін «ОРБК», «Будівельні конструкції», «Сільхозбудівлі 

і споруди», «БіСС». 

9. Взаємовідвідування занять -  (по 10-ть кожним членом комісії). 

10. Написано і скориктовано робочих навчальних програм                               - 1 

11. Проведено процентовок КП та ДП: ДП – 4; КП – в усіх групах по 4 предметах. 

12. Складені екзаменаційні білети, питання для заліків.(з дисциплін «ОРБК», «Будівельні 

конструкції», «Конструкції будівель і споруд», «Сільхозбудівлі і споруди», «БіСС», «Опір 

матеріалів»). 

14. Виконували обов’язки кураторів груп                                                             - 5 

16. Члени комісії брали участь у виставці в НМЦ 

17. Проведені олімпіади з дисципліни: «Будівельні конструкції»; «Інженерне креслення», 

«Опір матеріалів», «Будівельна механіка». 

18. Члени комісії працювали над проблемою індивідуального забеспечення самостійного 

вивчення дисципліни студентами. 

19. Вивчали досвід викладача Садової Н.С. 

 


