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     Педагогічний колектив Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму працюватиме над 

розв’язанням загальної науково-методичної проблеми: «Впровадження хмарних технологій у навчально-виховний 

процес». 

     Робота циклової комісії електроенергетики, електротехніки та електромеханіки у 2019-2020 навчальному році 

буде спрямована на розв’язання проблеми: «Модернізація системи забезпечення якості освіти в умовах 

реформування».  

Викладачі  циклової комісії працюватимуть над індивідуальними методичними проблемами: 

- «Використання комп’ютерних   технологій при викладанні спеціальних  дисциплін» - Пекарський Б.Г.; 

- «Розробка та впровадження тестового контроль в системах дистанційного навчання» - Драч І.О.; 

- «Вдосконалення методики самостійної роботи студентів при вивченні електромеханічних дисциплін» - 

Сімчук В.В.; 

-  «Діджіталізація в системі освіти» - Тарасюк В.В.; 

-  «Використання інноваційних технологій навчання на уроках електротехнічних дисциплін» - Бучинський 

Ю.О.; 

- «Використання комп’ютерної техніки при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін» - Жура 

Л.В. 

- «Впровадження гібридного навчання у вивчення комп’ютерних дисциплін» - Мартинюк Л.А.; 

- «Використання новітніх комп’ютерних   технологій при вивченні спеціальних  дисциплін» - Щербатюк 

В.С.; 
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№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.Ознайомлення з нормативними документами, публікаціями щодо проблем освіти і виховання 

майбутніх спеціалістів 

1 

Вивчення наказів Міністерства науки і освіти України, рішень колегії 

МОН з питань організації і вдосконалення навчального процесу та 

діяльності навчальних закладів 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

2 

Розгляд публікацій у періодичних виданнях стосовно актуальних  

проблем педагогіки та народного господарства в Україні та у світі на 

теми: «Впровадження компетентнісного підходу підготовки 

спеціалістів у  навчальний процес». 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

2.Організаційні заходи 

1 
Затвердження плану роботи циклової комісії. 4.09.19 Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

2 
Розгляд робочих програм викладачів. 

 

4.09.19 Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

3 
Розгляд графіка проведення відкритих уроків та написання 

методичних розробок 

4.09.19 Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

4 

Затвердження завдань курсового проектування з предметів 

«Електроустаткування підприємств та цивільних споруд», 

«Комп’ютерні мережі» 

4.09.19 Викладачі Тарасюк В.В., 

Жура Л.В. 

 

5 

Розгляд  плану розвитку матеріально-технічної бази підготовки 

спеціалістів зі спеціальностей електротехніки, електромеханіки та 

комп’ютерніих технологій 

Жовтень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

6 
Розгляд стану підготовки екзаменаційної документації на зимову 

сесію 2019-2020  навчального року. 

Листопад Викладачі комісії  
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7 
Розгляд стану підготовки  екзаменаційної документації на літню сесію 

2019-2020  навчального року. 

Травень Викладачі комісії  

8 

 

Розгляд тематики курсових робіт з предметів комісії. січень Викладачі комісії 

 

 

9 
Підсумки роботи комісії за 2019-2020  навчальний рік  і пропозиції по 

вдосконаленню роботи в наступному навчальному році. 

Червень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

10 
Про підготовку до проведення презентації  циклової комісії Лютий Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

11 
Розгляд атестаційних характеристик викладачів комісії. Березень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

12 Участь у заходах технікуму з профорієнтаційної роботи За планом Викладачі комісії  

     

 3.Заходи щодо вдосконалення навчально-виховної роботи 

1 
Розробка заходів по підвищенню якості теоретичного і практичного 

навчання. 

Лютий Викладачі комісії  

2 
Проведення презентації циклової комісії,  конкурсів зі спеціальних 

предметів  для студентів технікуму. 

Березень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

3 
Про організацію дипломного проектування у 2019-2020  навчальному 

році. 

Січень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

4 

Розгляд тематики  дипломного проектування у 2019-2020  

навчальному році. 

Березень Голова комісії 

Пекарський Б.Г., 

викладачі комісії  

 

5 
Звіт викладача Драча І.О. про матеріальне та методичне забезпечення  

лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”. 

Квітень Викладач Семенов  С.І.  

6 
Про методичне забезпечення дипломного проектування. Квітень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

7 
Звіт викладача Пекарського  Б.Г. про результати виробничої 

технологічної практики. 

Грудень Викладач Пекарський 

Б.Г. 
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8 

Звіт викладача Сімчука В.В. про методичне та матеріальне 

забезпечення проведення лабораторних з предмету "Основи 

електроенергетики” 

Січень Викладач  Сімчук В.В.  

9 
Про результати дипломного проектування  та заходи по його 

вдосконаленню. 

Жовтень 

Червень 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

10 
Про хід курсового проектування з предмету "Будова та експлуатація 

автомобілів і тракторів" та заходи по його вдосконаленню. 

Травень Викладач Пекарський 

Б.Г. 

 

11 
Про хід курсового проектування з предмету "Програмування"  та 

заходи по його вдосконаленню. 

Травень 

 
Викладач  

Щербатюк  В.С. 

 

 
Про хід курсового проектування з предмету " Електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд"  та заходи по його вдосконаленню. 

Грудень Викладач Тарасюк В.В.  

12 
Звіт викладача Щербатюка  В.С. про роботу з розвитку навчального 

кабінету. 

Квітень Викладач  

Щербатюк  В.С.  

 

13 

Звіт викладача Бучинського Ю.О.  про матеріальне та методичне 

забезпечення   предмету "Електропостачання підприємств та 

цивільних споруд " 

Березень Викладач  

Бучинський Ю.О.   

 

14 
Звіт про хід курсового проектування з дисципліни «Комп’ютерні 

мережі» 

Листопад Жура Л.В.  

15 
Звіт про матеріальне і матеріальне забезпечення лабораторних робіт з 

дисципліни «Комп’ютерна електроніка» 

Червень Жура Л.В.  

16 

Аналіз успішності студентів з дисциплін циклу, виявлення причин 

низької успішності  та шляхів подолання проблем у навчальному 

процесі. Розвиток співпраці викладач-студент, формування мотивації 

студентів до вивчення навчальних дисциплін, виховання особистості 

студента у навчальному процесі. 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г., 

викладачі комісії 

 

17 
Результати успішності студентів з предметів циклової комісії за 

підсумками І семестра.  

Січень Викладач Тарасюк В.В.  

18 
Участь викладачів комісії у проведенні засідань педагогічної ради, у 

роботі педагогічних читань. 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 
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19 

Вивчення та узагальнення досвіду викладачів.  

Розгляд творчих звітів викладачів, що підлягають атестації 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г., 

викладачі комісії 

 

20 
Проведення та обговорення відкритих занять, позаурочних заходів. Протягом 

року 

Гол. комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

21 

Робота викладачів циклової комісії щодо розв’язання науково-

методичної проблеми циклової комісії та індивідуальних методичних 

проблем 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г., 

викладачі комісії 

 

22 

Організація  зустрічей студентів з представниками підприємств, 

спеціалістами з метою формування професійних компетенцій 

майбутніх спеціалістів. 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Пекарський Б.Г., 

викладачі комісії 

 

     

4.Науково-методична робота 

1 

Розробка методик викладання навчальних дисциплін, проведення 

семінарських, практичних, лабораторних занять, практичного 

навчання, написання курсових проектів. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

2 

Розробка методичних рекомендацій для студентів з питань 

самостійного опрацювання навчального матеріалу з використанням 

сучасних інформаційних технологій і засобів навчання. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

3 
Обговорення навчальних посібників і методичних рекомендацій, 

розроблених викладачами на протязі навчального року 

Червень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

4 
Доповідь «Основні положення Закону України про фахову передвищу 

освіту»  

Жовтень Голова комісії 

Пекарський Б.Г. 

 

5 
Методична доповідь “Практична підготовка студентів як невід’ємна 

складова процесу підготовки висококваліфікованих фахівців". 

Січень Викладач Бучинський 

Ю.О.   

 

6 
Методична доповідь «QR-коди та динамічні презентації у навчанні» Грудень Викладач Мартинюк Л.А.    

7 Методична доповідь "Розробка інтерактивних курсів навчальної Травень Викладач Мартинюк Л.А.    
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дисципліни" 

8 
Методична доповідь "Методичні аспекти студентоцентрованого 

навчання" 

Листопад Викладач             

Сімчук В.В. 

 

 
Методична доповідь "Практична підготовка студентів з 

програмування” 

Червень Викладач Щербатюк  В.С.     

9 
Методична доповідь "Використання систем відділеного контролю 

знань при проведенні лекцій” 

Березень Викладач Щербатюк  В.С.     

10 
Методична доповідь “Ком’пютерне моделювання при вивченні 

спеціальних дисциплін ”.    

Грудень Зав. відділенням Тарасюк 

В.В.   

 

11 
Методична доповідь "Засвоєння знань за підручником як одна з форм 

самостійної роботи студентів” 

Квітень Викладач Драч  І.О.     

12 
Методична доповідь «Впровадження STEM-технології в освітньому 

процесі» 

Лютий Викладач Жура Л.В.  

13 
Ознайомлення викладачів з новинками навчальної та науково-

технічної літератури. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., бібліотекар 

 

14 

Робота викладачів циклової комісії над розв’язанням методичної 

проблеми «Впровадження компетентнісного підходу підготовки 

спеціалістів у  навчальний процес» 

 Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

15 
Робота викладачів циклової комісії над розв’язанням індивідуальних 

методичних проблем. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

 
Організація та сприяння стажуванню викладачів. Заслуховування 

звітів про підсумки стажування. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

16 
Надання методичної допомоги малодосвідченим викладачам Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г. 
 

17 

Вивчення і презентація передового педагогічного досвіду викладачів 

під час проведення тижнів презентації. Узагальнення кращого досвіду 

та накопичення матеріалів у методичному кабінеті. 

 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 



 8
 

18 
Взаємовідвідування занять з подальшим обговоренням. Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

19 
Організація зустрічей викладачів з спеціалістами-практиками. Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

20 
Робота викладачів над індивідуальними методичними проблемами. Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

21 

Участь викладачів у роботі постійно діючих семінарів «Школа 

молодого викладача», «Школа педагогічної майстерності», «Семінар 

кураторів груп» 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

22 
Обмін власними педагогічними здобутками на засіданнях циклових 

комісій. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

     

 
Підвищення кваліфікації викладачів та організація 

самоосвіти 

   

1 
Стажування викладачів у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та на 

виробництві. 

згідно плану Викладачі комісії.    

2 Звіт  викладачів про результати стажування. згідно плану Викладачі комісії.    

3 
Написання методичних розробок та рекомендацій з проведення 

теоретичних, практичних та лабораторних занять, конспектів лекцій 

Згідно 

графіка 

Викладачі   

4 Проведення відкритих занять з предметів комісії.  згідно плану Викладачі   

5 Підготовка матеріалів до чергової атестації викладачів.  згідно плану Викладачі   

6 
Заслуховування методичних доповідей, повідомлень з досвіду роботи 

над методичними проблемами 

Згідно 

графіка 

Викладачі   

7 Відвідування відкритих уроків, взємовідвідування занять Згідно графіка Викладачі   

8 

Участь викладачів комісії у підготовці та проведенні педагогічних 

читань.  

 

Лютий Викладачі  
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9 

Вивчення передового педагогічного досвіду викладача Мартинюк  

Л.А. з впровадження гібридного навчання при вивченні комп’ютерних 

дисциплін 

Червень Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

 Позаурочна робота зі студентами    

1. 

З метою популяризації навчального закладу та спеціальностей, 

організувати зустріч студентів з випускниками технікуму попередніх 

років. 

Квітень Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

2 

Організувати роботу студентів над творчими проектами. Забезпечити 

інформативне відображення заходів , на сайті технікуму та сайтах 

викладачів. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

3 
Організувати систематичне проведення консультативних занять зі 

слабо встигаючими студентами. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

4 

Удосконалити методичні вказівки та завдання для самостійної роботи 

студентів, урізноманітнити їх практичними завданнями, 

індивідуальними, творчими завданнями. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі 

 

5 

Організувати і провести конкурс «Кращий за професією», предметні 

олімпіади, роботу студентів над творчими проектами. Забезпечити 

інформативне відображення заходів у пресі, на сайті.  

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

6 
Організувати систематичне проведення консультативних занять зі 

студентами  

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

7 

Удосконалити методичні вказівки та завдання для самостійної роботи 

студентів, урізноманітнити їх практичними завданнями, 

індивідуальними, творчими завданнями. 

Протягом 

року 

Голова комісії Пекарський 

Б.Г., викладачі комісії 

 

 

План розглянутий і схвалених на засіданні комісії (протокол №1 від 4 вересня 2019  року). 

Голова комісії                                           Б.Г.Пекарський 

 


