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Педагогічний колектив Новоград-Волинського промислово-

економічного технікуму працюватиме над розв’язанням 

загальної науково-методичної проблеми:  

«Модернізація системи забезпечення якості освіти  в 

умовах реформування».  

 

Робота циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін у 2019-2020 навчальному році буде спрямована 

на розв’язання проблеми: «Застосування методів, форм і 

прийомів навчання здобувачів освіти викладачами 

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін 

відповідно до Закону України «Про передвищу освіту».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викладачі циклової комісії працюватимуть над 

розв’язанням індивідуальних методичних проблем: 

 

 -Розвиток креативного мислення студентів на заняттях української 

мови та літератури   (Сайчук Г.І.). 

-Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях суспільних 

дисциплін (Селезньов О.В.).  

-Використання особистісно-орієнтованого навчання на заняттях зі 

світової літератури (Іванюк Б.А.). 

-Булінг як проблема навчального закладу та суспільства (Мороз О.М.). 

-Нові підходи та методи оцінювання студентів при перевірці знань 

(Поляков А.А.). 

-Розвиток творчих здібностей студентів на уроках української мови та 

літератури в парадигмі особистісно-зорієнтованого навчання 

(Кудрявцева О.М.). 

-Професійно орієнтоване викладання іноземної мови у вищій школі. 

Завдання та організація навчання (Пелех В.А.). 

-Тестовий контроль у методах і засобах особистісно орієнтованого 

навчання (Селезньова В.І.). 

-Всебічний розвиток студента через реформування комунікативної 

компетенції на заняттях іноземної мови (Малік А.М.). 

-Інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок 

діалогічного мовлення на уроках іноземної мови (Мартинюк Л.А.). 

-Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей 

студентів на заняттях української мови та літератури (Стецюра І.О.). 

-Підвищення рівня пізнавальної діяльності студентів на уроках 

культурології (Савчук Г.В.). 

-Розвиток критичного мислення студентів в системі компетентнісної 

освіти (Копач С.В.). 

-Використання інноваційних мультимедійних систем у викладанні 

правознавства та філософії (Михнюк Д.А.). 

 

 

 



№ 

з/п 
Назва заходів Дата 

проведення 
Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

І. Ознайомлення з нормативними документами, публікаціями  

щодо проблем освіти і виховання майбутніх спеціалістів 

1. Огляд і вивчення нормативно-

правової, науково-літературної, 

інструктивної літератури та  

інформації, що надходить з 

Міністерства освіти та науки 

України та НМЦ. 

Вересень- 

жовтень 
Голова  

циклової 

комісії 

 

2. Обговорення та затвердження 

плану роботи ЦК на новий 

навчальний рік. 

Вересень Члени  

циклової 

комісії 

 

3. Розгляд публікацій (з досвіду 

інноваційних методів 

викладання).  

 

Жовтень- 

листопад 

 

Голова  

циклової 

комісії 

 

ІІ. Організаційні заходи 

1. Розгляд, обговорення та 

затвердження робочих програм, 

навчальних планів, планів 

роботи  

кабінетів, гуртків. 

Вересень 

 
Голова  

циклової 

комісії 

 

2. Розгляд та затвердження графіків 

проведення  

відкритих уроків, виховних 

заходів та написання методичних 

розробок. 

Вересень 

 
Голова  

циклової 

комісії 

 

3. Створення, розгляд та 

обговорення екзаменаційних 

матеріалів з предметів циклу та 

проведення семестрових іспитів, 

державної підсумкової атестації 

та іншої методичної 

документації, матеріалів з 

підготовки до ЗНО для контролю 

знань студентів. 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 

4. Проведення профорієнтаційної 

роботи (відвідування шкіл міста 

та регіону, дні відкритих дверей,  

тиждень циклової комісії, інші 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 



заходи). 

5. Організовувати науково-

дослідницьку роботу  

викладачів і студентів. 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 

6. Провести організаційну 

підготовку для участі у 

Всеукраїнських та обласних 

конкурсах,  

обласних та технікумівських 

олімпіадах. 

Вересень-

листопад, 

січень-

лютий 

Голова  

циклової 

комісії, члени 

циклової 

комісії 

 

7. Підпорядкувати роботу 

предметних кабінетів науково-

методичним проблемам, над 

якими працюють в технікумі. 

Вересень Члени  

циклової 

комісії 

 

8. Залучати викладачів, завідувачів 

кабінетів до участі    у конкурсі 

на кращий кабінет технікуму. 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 

9. Розробити нові робочі програми 

для студентів І-ІІ курсу із 

загальноосвітніх дисциплін. 

До 

01.10.2019р. 

Голова  

циклової 

комісії, члени 

циклової 

комісії 

 

10. Створити презентацію про 

циклову комісію і розмістити на 

сайті технікуму. Жовтень  

Голова 

циклової 

комісії 

 

11. Створити ілюстраційний збірник 

про технікум «Дорогою 

звершень і перемог».  

Жовтень  

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

 

12. Взяти участь у фотовиставці та 

інших заходах до 50-річчя 

технікуму. 

Жовтень  

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

 

ІІІ. Заходи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу 

1. Проводити педагогічні 

консиліуми з питань  

виявлення та запобігання причин 

низької успішності студентів. Щомісячно 

Члени  

циклової 

комісії 

 

2. Провести зрізи залишкових 

знань на І курсі з української 

мови, історії України, іноземної 

мови. Вересень 

Викладачі-

предметники 
 



3. Провести зрізи знань, 

орієнтовані на проведення ЗНО 

для студентів ІІ курсів з 

української мови та літератури, 

історії України, іноземної мови. Жовтень 

Викладачі-

предметники 
 

4. Проводити підготовку до ЗНО 

(державної атестації) зі 

студентами ІІ курсу з наступних 

предметів: української мови та 

літератури – тести, контрольні 

диктанти, вправи. 

Вересень-

квітень 

Сайчук Г.І. 

Селезньова В.І.   

Кудрявцева О.М. 

Копач С.В. 

 

 

 

5. Організовувати та проводити 

індивідуальну роботу з 

обдарованими студентами. 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 

6. Організовувати та проводити 

взаємовідвідування занять 

(згідно з планом роботи). 

Протягом 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії 

 

7. Провести предметні 

загальнотехнікумівські  

олімпіади: з української мови, 

історії України, світової 

літератури. 

Жовтень, 

квітень 

 

Сайчук Г.І., 

Селезньова 

В.І., 

Кудрявцева 

О.М., 

Копач С.В., 

Іванюк Б.А., 

Поляков А.А. 

 

8. Провести І тур Всеукраїнського 

конкурсу з української мови  

ім. П. Яцика та Міжнародний 

мовно-літературний конкурс 

імені Тараса Шевченка. Взяти 

участь в обласних конкурсах. 

 

Листопад- 

лютий 

 

 

 

Сайчук Г.І., 

Селезньова 

В.І., 

Кудрявцева 

О.М., 

Копач С.В., 

Стецюра І.О. 

 

9. Розробити та провести заходи до 

Дня української писемності та 

мови. 

 

 

Листопад 

(за окремим 

планом) 

Сайчук Г.І. 

Кудрявцева 

О.М. 

Селезньова В.І. 

Копач С.В. 

Стецюра І.О. 

 

10. Розробити та провести заходи до 

урочистостей з нагоди 

відзначення днів народження 

Л.Українки та  Т.Г. Шевченка 

(презентація тижня циклової 

комісії). 

Лютий 

24.02 – 

28.02. 

(за окремим 

планом) 

Члени ЦК 

 



11.  

Провести виховний захід на 

тему: «Т.Г.Шевченко - 

художник» 

Березень Савчук Г.В. 

 

12. Провести  відкриті заняття: 

-з української літератури за 

творчістю Ліни Костенко 

«Маруся Чурай – роман у 

віршах, патріотичні мотиви в 

романі». 

 

-з історії України 
«Інтелектуальні змагання під час 

проведення залікового заняття». 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

      

        

Копач С.В. 

 

 

 

 

Поляков А.А. 

 

     

 

 -з основ правознавства «Влада 

України: структура та 

компетенції». 

 

Січень 

 

 

Михнюк Д.А. 

 

 

 -з англійської мови «День 

Святого Патріка». 

Березень Мороз О.М. 

 
 

 -з української літератури за 

творчістю О.Олеся «Поетична 

скарбниця ніжного лірика». 

 

Квітень 

 

 

Стецюра І.О. 

 

 

 -з іноземної мови «Вибір 

професії», І курс 

Квітень 

   

Мартинюк Л.А. 

 
 

 -зі світової літератури за 

творчістю Таїра Халілова на 

тему: «Формування сучасної 

кримсько-татарської літератури 

за твором «До останнього 

подиху». 

Квітень 

 

Іванюк Б.А.  

13. Відкриті виховні заходи: 
Урочисте відкриття проведення 

І етапу Всеукраїнського 

літературного конкурсу імені 

Т.Г.Шевченка. 

Жовтень Сайчук Г.І.  

 -Виховний захід: «Доба 

козацтва: військове мистецтво 

козаків». 

Жовтень Михнюк Д.А.  

 -Літературно-музична 

композиція до Дня писемності та 

мови. «Рідна українська мова – 

це душа народу».  

 

Листопад Селезньова 

В.І., 

Кудрявцева 

О.М. 

 



 -Презентація відеоматеріалів до  

Дня української мови та 

писемності мови. Мовознавча 

вікторина «Ми любимо 

українську!» 

Листопад Сайчук Г.І.  

 -Виховний захід «Українські 

вечорниці до дня Святого 

Андрія». 

 

Грудень Сайчук Г.І., 

Пелех В.А. 
 

 -Поєдинок знавців зарубіжної 

літератури. 

Грудень Іванюк Б.А.  

 -«Літературний герць» для 

студентів І курсу, присвячений 

Міжнародному  дню рідної мови. 

Лютий 

 

    

Копач С.В. 

 

 

 

 -Презентація відеоматеріалів до 

Міжнародного дня рідної мови. 

Лютий 

    

Іванюк Б.А. 

 
 

 До дня народження Лесі 

Українки. 
-Виставка тематичних стінгазет. Лютий 

Викладачі-

предметники 
 

 Студентська пошукова 

конференція на тему: «Леся 

Українка і Грузія». Лютий 

Іванюк Б.А.  

 Літературні читання до Дня 

народження Лесі Українки. Лютий 

Викладачі-

предметники 
 

 

 

Екскурсії в музей Лесі Українки 

та музей родини Косачів 
Лютий 

Викладачі-

предметники 
 

 До дня народження 
Т.Г.Шевченка. Літературні 

читання: «Слухаймо віщий голос 

Тараса». Березень  

Викладачі-

предметники 
 

 Вечір поезії до 90-річчя Ліни 

Костенко Березень 

Сайчук Г.І.  

 - Позакласний захід з іноземної 

мови «Європа багатолика». Травень 

Пелех В.А.  

13. Надавати практичну методичну 

допомогу  

викладачам в організації та 

проведенні відкритих уроків та 

позакласних заходів. 

Впродовж 

року 

Голова 

циклової 

комісії 

 

14. Відвідувати навчальні заняття 

викладачів з метою вивчення 

результативності та методичного 

рівня їх проведення. 

Раз на 

місяць 

Голова 

циклової 

комісії 

 



15. Практикувати спільні засідання 

циклових комісій. Бінарне 

засідання із ЦК природничо-

математичних дисциплін. 

Вересень  
Голова 

циклової 

комісії 

 

IV. Науково-методична робота 

1. Продовжити започатковану 

роботу над  

удосконаленням навчально-

методичних комплексів з 

предметів циклу. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії  

 

2. Проводити огляд новин 

психолого-педагогічної, 

методичної та іншої літератури. 

Раз в 

семестр  
Савчук Г.В. 

 

3. Регулярно ознайомлюватись з 

кращим  

перспективним педагогічним 

досвідом. 

Щомісячно 

Голова 

циклової 

комісії 

 

4. Поповнити банки завдань з 

предметів циклу  

(директорські контрольні 

роботи), тести (за предметами). 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени  

циклової 

комісії  

 

5. Вивчати систему роботи 

викладачів в міжатестаційний 

період. 

Жовтень - 

січень 

Члени  

циклової 

комісії  

 

6. Круглий стіл. Дискусія на тему: 

«Проблеми сучасного заняття в 

навчальному закладі». 

Січень 

Голова 

циклової 

комісії 

 

7. Заслухати на засіданні 

циклової комісії доповіді 

викладачів: 

-Використання флеш-карток на 

заняттях з української мови та 

літератури. 

-З досвіду роботи. Моральне 

виховання як виховна діяльність 

в навчальному закладі. 

-З досвіду роботи щодо методів 

оцінювання знань студентів. 

-Професійна компетентність 

викладача. 

-Використання інтерактивних 

технологій навчання на заняттях 

з культурології. 

-Формування позитивної 

 

 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

Січень 

 

Лютий 

 

 

Березень 

 

 

 

 

Копач С.В. 

 

Мороз О.М. 

 

 

Поляков А.А. 

 

  Михнюк Д.А. 

 

      Савчук Г.В. 

 

 

Малік А.М. 

 



мотивації студентів за 

допомогою ігорових технологій 

на заняттях з англійської мови. 

-Розвиток шкільної освіти у 

Великій Британії. 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

    Пелех В.А. 

 -Педагогічна майстерність – крок 

до успіху. 
Травень Сайчук Г.І.  

8. Написання науково-

методичних розробок: 
-«Булінг як проблема 

навчального закладу та 

суспільства». 

-«Самоосвіта викладача як 

форма вдосконалення 

професійної компетентності». 

-Методична розробка відкритого 

заняття: «Інтелектуальні 

змагання з історії України під 

час проведення залікового 

заняття». 

-Методична розробка виховного 

заходу «Європа багатолика». 

-Методична розробка виховного 

заходу: «Т.Г.Шевченко – 

видатний художник». 

-Методична розробка відкритого 

заняття «Таїр Халілов: 

«Формування сучасної кримсько-

татарської літератури за твором 

«До останнього подиху». 

-«Формування позитивної 

мотивації студентів за 

допомогою ігорових завдань на 

заняттях англійської мови». 

-Методична розробка 

«Українські вечорниці». 

-Методична розробка «Свято 

української мови». 

-Методична розробка заняття за 

творчістю О.Олеся. 

-Методична розробка заняття 

«Леся Українка. «Лісова пісня»: 

конфлікт між мрією і 

дійчсністю». 

 

 

 

Грудень 

 

 

Грудень 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Травень 

 

 

Квітень 

 

Квітень 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

Грудень 

 

Грудень 

 

Квітень 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

Мороз О.М. 

 

 

Михнюк Д.А. 

 

 

Поляков А.А. 

 

 

 

 

Пелех В.А. 

 

 

Савчук Г.В. 

 

Іванюк Б.А. 

 

 

 

 

Малік А.М. 

 

 

 

Сайчук Г.І. 

 

Селезньова В.І. 

 

Стецюра І.О. 

 

 

Копач С.В. 

 

 

 

 



-Методична розробка заняття з 

іноземної мови «Вибір професії». 

 

Грудень 

 

Мартинюк Л.А. 

V. Підвищення кваліфікації та організація самоосвіти викладачів 

 

1. Організація та сприяння 

стажуванню викладачів, 

заслуховування звітів про 

підсумки стажування. 

Впродовж  

навчального 

року 

Голова 

циклової 

комісії 

 

2. Надання методичної допомоги 

малодосвідченим викладачам.  

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

3. Вивчення і презентація 

передового педагогічного 

досвіду викладачів під час 

проведення тижнів  

презентації. Узагальнення 

кращого досвіду та  

накопичення матеріалу у 

методичному кабінеті. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

4. Взаємовідвідування занять з 

подальшим  

обговоренням. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

5. Організація зустрічей викладачів 

з спеціалістами-практиками. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

6. Організація участі викладачів у 

роботі обласних методичних 

об’єднань, обговорення 

підсумків на засіданнях. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

7. Робота викладачів над 

індивідуальними  

методичними проблемами. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

8. Участь викладачів у роботі 

постійно діючих семінарів 

«Школа молодого викладача», 

«Школа педагогічної 

майстерності», «Семінар класних 

керівників». 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

9. Відвідування занять викладачами 

циклу в колег з метою набуття та 

вдосконалення досвіду роботи. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

10. Обмін власними педагогічними 

здобутками на засіданнях 

циклових комісії. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 



11. Круглий стіл. Обмін досвідом з 

питань організації самостійної 

роботи студентів з предметів 

циклу. 

Березень 

Члени 

циклової 

комісії 

 

12. 
Брати участь у засіданнях 

педагогічної ради. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

VІ. Позаурочна робота зі студентами 

1. З метою популяризації 

навчального закладу та 

спеціальностей, організувати 

зустріч студентів з випускниками 

технікуму попередніх років. 

Лютий 

Члени 

циклової 

комісії 

 

2. Організувати та провести 

предметні олімпіади, роботу 

студентів над творчими 

проектами. Забезпечити 

інформативне відображення 

заходів у пресі, на сайті. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

3. Організувати систематичне 

проведення  

консультативних занять зі 

студентами по підготовці до 

ЗНО. 

Впродовж 

навчального 

року 

Викладачі-

предметники 

 

4. Удосконалити методичні 

вказівки та завдання для 

самостійної роботи студентів, 

урізноманітнити їх практичними 

завданнями, індивідуальними,  

творчими завданнями. 

Впродовж 

навчального 

року 

Члени 

циклової 

комісії 

 

5. Проектна робота на тему: «Знай 

своє місто!»( пошукова робота 

білбордів, вивісок, надписів  та їх 

тлумачення). 

Травень Сайчук Г.І. 

 

 

 

Голова циклової комісії 

соціально-гуманітарних  дисциплін                         Г.І.Сайчук 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                           заступник директора  

з навчальної роботи Новоград-Волинського 

                                                                   промислово-економічного технікуму                                                                                 

                                                                                  ___________О.М. Назарчук 

                              «______»___________2019р. 

 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДКРИТИХ  ЗАХОДІВ ВИКЛАДАЧАМИ 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ 

НА  2019-2020  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 

№ 

П-п 

Назва відкритого заходу  

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 за виконання 

 Урочисте відкриття проведення І етапу 

Всеукраїнського літературного конкурсу імені 

Т.Г.Шевченка. 

Жовтень Сайчук Г.І. 

 Виховний захід: «Доба козацтва: військове 

мистецтво козаків». 

Жовтень Михнюк Д.А. 

 Літературно-музична композиція до Дня 

писемності та мови. «Рідна українська мова – 

це душа народу».  

Листопад Селезньова В.І., 

Кудрявцева О.М. 

 Презентація відеоматеріалів до  Дня 

української мови та писемності мови. 

Мовознавча вікторина «Ми любимо 

українську!» 

Листопад Сайчук Г.І. 

 Виховний захід «Українські вечорниці до дня 

Святого Андрія». 

Грудень Сайчук Г.І., 

Пелех В.А. 

 Поєдинок знавців зарубіжної літератури. Грудень Іванюк Б.А. 

 «Літературний герць» для студентів І курсу, 

присвячений Міжнародному  дню рідної мови. 

Лютий Копач С.В. 

 

 До дня народження Лесі Українки. 

Виставка тематичних стінгазет. Лютий 

Викладачі-

предметники 

 Студентська пошукова конференція на тему: 

«Леся Українка і Грузія». Лютий 

Іванюк Б.А. 

 Літературні читання до Дня народження Лесі 

Українки. Лютий 

Викладачі-

предметники 

 До дня народження Т.Г.Шевченка. 
Літературні читання: «Слухаймо віщий голос 

Тараса». Березень  

Викладачі-

предметники, 

КудрявцеваО.М. 

 Вечір поезії до 90-річчя Ліни Костенко. Березень Сайчук Г.І. 

 Позакласний захід з іноземної мови «Європа 

багатолика». Травень 

Пелех В.А. 

 

Голова циклової комісії соціально- 

гуманітарних дисциплін                                                                Г.І.Сайчук  



                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                           заступник директора  

з навчальної роботи Новоград-Волинського 

                                                                   промислово-економічного технікуму                                                                                 

                                                                                  ___________О.М. Назарчук 

                              «______»___________2019р. 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДКРИТИХ  ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧАМИ 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ 

НА  2019-2020  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 

№ 

П/п 

Назва відкритого заняття 

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 за виконання 
1. З української літератури за творчістю 

Ліни Костенко «Маруся Чурай – роман 

у віршах, патріотичні мотиви в романі». 

 

 

Листопад 

 

 

 

Копач С.В. 

2. З історії України «Інтелектуальні 

змагання під час проведення залікового 

заняття». 

 

Листопад 

 

 

Поляков А.А. 

3. З правознавства «Влада України: 

структура та компетенції». 

 

Січень 

 

 

 

Михнюк Д.А. 

4. З англійської мови «День Святого 

Патріка». 

Березень Мороз О.М. 

5. З української літератури за творчістю 

О.Олеся «Поетична скарбниця ніжного 

лірика». 

 

Квітень 

 

 

Стецюра І.О. 

6. З іноземної мови «Вибір професії», І 

курс 

Квітень 

   

Мартинюк Л.А. 

7. Зі світової літератури за творчістю 

Таїра Халілова на тему: «Формування 

сучасної кримсько-татарської 

літератури. За твором «До останнього 

подиху». 

Квітень 

 

Іванюк Б.А. 

 

 

 

 

Голова циклової комісії соціально- 

гуманітарних дисциплін                                                                Г.І.Сайчук  

 

 
 

 

 



                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                           заступник директора  

з навчальної роботи Новоград-Волинського 

                                                                   промислово-економічного технікуму                                                                                 

                                                                                  ___________О.М. Назарчук 

                              «______»___________2019р. 

 
ГРАФІК  

НАПИСАННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ВИКЛАДАЧАМИ 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ 

НА  2019-2020  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 

 

№ 

П/п 

Назва методрозробки 

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 за виконання 

1. Методична розробка: «Булінг як 

проблема навчального закладу та 

суспільства». 

Грудень 

 

 

Мороз О.М. 

 

 

2. 
Методична розробка: «Самоосвіта 

викладача як форма вдосконалення 

професійної компетентності». 

 

Грудень 

 

 

 

Михнюк Д.А. 

 

 

3. 
Методична розробка відкритого заняття: 

«Інтелектуальні змагання з історії 

України під час проведення залікового 

заняття». 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Поляков А.А. 

 

 

4. 
 

Методична розробка «Українські 

вечорниці». 

 

  

Грудень 

 

 

 

 

Сайчук Г.І. 

 

 

 

5. 

Методична розробка «Свято української 

мови». 

Грудень 

 

 

 

Селезньова В.І. 

Кудрявцева О.М. 

6. Методична розробка заняття «Леся 

Українка. «Лісова пісня»: конфлікт між 

мрією і дійчсністю». 

 

Грудень 

 

 

Копач С.В. 

7. 

Методична розробка заняття з іноземної 

мови «Вибір професії». 

Грудень 

 

 

Мартинюк Л.А. 



8. Методична розробка виховного заходу: 

«Європа багатолика». 

 

Травень  

 

 

Пелех В.А. 

 

9. Методична розробка виховного заходу: 

«Т.Г.Шевченко – видатний художник». 

 

 

Травень  

 

 

Савчук Г.В. 

 

10. 
Методична розробка відкритого заняття 

«Таїр Халілов: «Формування сучасної 

кримсько-татарської літератури за 

твором «До останнього подиху». 

 

Травень 

 

 

 

 

 

Іванюк Б.А. 

 

 

11. Методична розробка: «Формування 

позитивної мотивації студентів за 

допомогою ігорових завдань на заняттях 

англійської мови». 

Травень  

 

 

 

Малік А.М. 

 

 

 

 

Голова циклової комісії соціально- 

гуманітарних дисциплін                                                           Г.І.Сайчук  

 
 

 

 
 

 

 

 


