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Педагогічний колектив Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму працюватиме над 

розв’язанням загальної науково-методичної проблеми: «Формування компетентного молодого спеціаліста на основі 

впровадження інноваційних педагогічних технологій». 

Пріоритетний напрямок діяльності циклової комісії – розвиток професійних здібностей викладачів, підвищення 

рівня їх педагогічної майстерності, забезпечення їхньої активності, самостійної та ініціативної позиції в процесі 

навчання та виховання студентів. 

Робота циклової комісії загально-технічних та спеціальних дисциплін у 2019-2020 навчальному році буде 

спрямована на розв’язання проблеми: «Управління якістю підготовки майбутніх молодших спеціалістів» для 

студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 131 «Прикладна механіка». 

В рамках реалізації проблеми, пріоритетними напрямками роботи викладачів буде впровадження у навчальний 

процес методичного забезпечення навчальних дисциплін (відповідно до новітніх стандартів) та організації 

навчального часу студентів, удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчальних дисциплін 

(викладення необхідних матеріалів на сайті технікуму), розвитку наукової та інноваційної діяльності студентів та 

викладачів  

Викладачі циклової комісії працюватимуть над розв’язанням індивідуальних методичних проблем, а саме: 

- Використання соціальних мереж для підвищення ефективності взаємодії зі студентами (Фютак О.С.); 

- Модернізація системи забезпечення якості освіти в умовах реформування (Заінчковська Т.Д.); 

- Стандартизація в Україні, новий формат (Ваховський В.С.); 

- Особливості викладацької поведінки в сучасних умовах реформування вищої освіти (Фютак Л.І.); 

- Організація самостійної роботи студентів під час проходження навчальних практик (Теплов І.О.) 

- Сучасні технології автоматизованого проектування для якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів 

(Стрижилецький О.Б.); 

- Впровадження інноваційних методів в освіту (Гичко А.В.) 

- Розвиток інноваційної діяльності в освіті (Глушенко В.В.) 

- Особливості впровадження інновацій в систему освіти (Войтко С.Т.) 

 

 



 

№ 

п.п 
Назва  заходів 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

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

1 Ознайомлення з листом МОН №1/9-434 від 09.07.18 року щодо 

рекомендацій з навчально-методичного забезпечення 

Вересень Голова комісії 

Фютак О.С. 

 

2 Ознайомлення з листом МОН №1/11-5960 від 01.07.19 року методичні 

рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти.  

На протязі року Викладачі комісії  

3 Організувати вивчення основних вимог по плану роботи технікуму на 

2019-2020н.р.. 

На протязі року Викладачі комісії  

2. Організаційна  робота 

1 Затвердження плану роботи циклової комісії Вересень Голова комісії 

Фютак О.С. 

 

2 Розгляд і затвердження навчальних і робочих програм викладачів на 

перший семестр 

Вересень Голова комісії 

Фютак О.С. 

 

3 Затвердження графіка проведення відкритих занять і заходів та написання 

методичних розробок викладачами, планів роботи кабінетів 

Вересень Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

4 Розгляд та затвердження тематики курсових проектів з навчальних 

дисциплін комісії 

Вересень- листопад Викладачі комісії  

5 Розгляд і затвердження навчальних і робочих програм викладачів на 

другий семестр 

Жовтень -грудень Голова комісії 

Фютак О.С. 

 

6 Розгляд та затвердження екзаменаційних матеріалів на зимову та літню 

сесію 2019-2020 навчального року  

Жовтень –грудень 

Березень-травень 

Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

7 Проведення тижня циклової комісії (План заходів додається окремо) 04.11-08.11.2019  Викладачі комісії  

8 Розгляд та затвердження тематики дипломних проектів спеціальності 

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання»  

Листопад  Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

9 Розгляд та затвердження тематики дипломних проектів спеціальності 

5.05050201 «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств 

машинобудування». 

Березень Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

10 Розглянути і затвердити тематику проведення відкритих занять, написання 

методичних розробок, рекомендацій, взаємовідвідування занять. 

Вересень Голова комісії, 

викладачі комісії 

 



11 Обговорення педагогічного навантаження викладачів комісії на 2020-

2021навчальний рік 

Квітень  Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

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

вдосконаленню роботи в наступному навчальному році 

Червень  Викладачі комісії  

13 Обговорення плану роботи комісії викладачів комісії на 2020-2021 

навчальний рік 

Червень  Голова комісії, 

викладачі комісії 

 

14 Організація контролю за проведенням екзаменів, заліків, захистом 

курсових проектів 

Відповідно графіка Голова комісії  

15 Приведення навчальної документації у відповідність до нових вимог 

стандартів освіти і стандарту технікуму 

На протязі року Викладачі комісії  

16 Участь у заходах технікуму з профорієнтаційної роботи На протязі року Викладачі комісії  

17 Організація взаємовідвідування заннять викладачами комісії, наставництва На протязі року Голова комісії  

3. Навчальна робота 

1 Провести аналіз роботи викладачів над удосконаленням навчально-

методичних комплексів з навчальних дисциплін комісії 

На протязі року Викладачі комісії  

2 Розробка та впровадження заходів по підвищенню якості теоретичного і 

практичного навчання.  

На протязі року Викладачі комісії  

3  Робота викладачів над проблемними темами. На протязі року Викладачі комісії  

4 Перевірка методичного забезпечення курсового та дипломного 

проектування у 2019-2020 навчальному році 

Листопад-березень Голова комісії  

5 Удосконалення практичної підготовки майбутніх молодших спеціалістів, 

контроль за проходженням практик 

На протязі року Голова комісії  

6 Про результати дипломного проектування та заходи по його 

вдосконаленню  спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем газопостачання» 

Березень Голова комісії 

 

 

7 Про результати дипломного проектування та заходи по його 

вдосконаленню спеціальності 5.05050201 «Технічне обслуговування і 

ремонт устаткування підприємств машинобудування» 

Червень Голова комісії 

 

 

8 Про хід курсового  проектування  з навчальних дисциплін комісії та 

заходи по його вдосконаленню 

Відповідно графіка Викладачі комісії  

9 Про організацію самостійної роботи студентів та її методичне 

забезпечення 

На протязі року Викладачі комісії  

10 Організувати та проконтролювати проведення контрольних робіт з 

навчальних дисциплін 

На протязі року Голова комісії, 

викладачі комісії 

 



11 Відвідування занять викладачів з подальшим їх аналізом На протязі року Голова комісії  

12 Заслухати доповіді викладачів комісії з питань підвищення успішності 

студентів за підсумками атестацій та семестрового контролю 

На протязі року Голова комісії  

13 Контроль за виконанням графіка директорських контрольних робіт На протязі року Голова комісії  

4. Науково-методична робота 

1 Заходи щодо вивчення та впровадження інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі. 

На протязі року Викладачі комісії  

2 Участь у проведенні засідань педагогічної і методичної рад, педагогічних 

читаннях, конкурсах. 

Відповідно графіка Викладачі комісії  

3 Обговорення навчальних посібників і методичних рекомендацій, 

розроблених викладачами. 

На протязі року Викладачі комісії  

4 Заслухати та обговорити на засіданні циклової комісії методичні доповіді 

викладачів 

Відповідно графіка Викладачі комісії  

Використання соціальних мереж для підвищення ефективності взаємодії зі 

студентами 

Жовтень Фютак О.С.  

Модернізація системи забезпечення якості освіти в умовах реформування Грудень  Заінчковська Т.Д.  

Стандартизація в Україні, новий формат Листопад  Ваховський В.С.  

Впровадження інноваційних методів в освіту Січень  Гичко А.В.  

Розвиток інноваційної діяльності в освіті Травень  Глушенко В.В.  

Особливості викладацької поведінки в сучасних умовах реформування 

вищої освіти 

Квітень  Фютак Л.І.  

Особливості впровадження інновацій в систему освіти Лютий Войтко С. Т.  

Сучасні технології автоматизованого проектування для якісної підготовки 

кваліфікованих спеціалістів 

Квітень  Стрижилецький О.Б.  

Організація самостійної роботи студентів під час проходження навчальних 

практик 

Березень  Теплов І.О.  

5 Проведення та обговорення відкритих занять, позаурочних заходів. На протязі року Викладачі комісії  

6 Огранізувати уроки-екскурсії на промислові підприємства міста та 

регіону, робота яких пов’язана з машинобудівною та нафтогазовою 

промисловостями.    

На протязі року Викладачі комісії  

7 Організувати зустрічі студентів з представниками підприємств міста, 

колишніми випускниками технікуму, спеціалістами з метою формування 

професійних компетенцій майбутніх спеціалістів. 

На протязі року Викладачі комісії  

 



8 Ознайомлення викладачів циклової комісії з новинками науково-технічної 

та навчальної літератури, змінами в стандартах освіти 

На протязі року Викладачі комісії  

9 Організувати та заслухати на засіданні циклової комісії, роботу викладачів 

над індивідуальними проблемними темами 

На протязі року Голова комісії 

 

 

10 Проводити роботу над забезпеченням навчальних кабінетів наочністю, 

роздатковим матеріалом 

На протязі року Викладачі комісії  

5. Підвищення кваліфікації та організація самоосвіти викладачів 

1 Організація стажування викладачів та майстрів у вищих навчальних 

закладах та на виробництві (Потопальський В.М., Фютак Л.І., Теплов І.О.), 

представлення звіту про стажування. 

На протязі року Викладачі комісії  

2 Організація роботи викладачів над підвищенням свого науко-методичного 

рівня шляхом самоосвіти. 

На протязі року Викладачі комісії  

3 Написання методичних рекомендацій з проведення теоретичних, 

практичних та лабораторних занять, конспектів лекцій, електронних 

підручників 

На протязі року Викладачі комісії  

4 Обговорення на засіданнях  циклової комісії новинок техніки, сучасних 

передових технологій у сфері машинобудування та нафто-газового 

комплексу 

На протязі року Викладачі комісії  

5 Взаємовідвідування занять з подальшим обговоренням, відвідування 

відкритих уроків. 

На протязі року Викладачі комісії  

6 Організація зустрічей викладачів та студентів з спеціалістами-практиками. На протязі року Викладачі комісії  

7 Робота викладачів над індивідуальними методичними проблемами. На протязі року Викладачі комісії  

8 Обмін власними педагогічними здобутками на засіданнях циклових 

комісій. 

На протязі року Викладачі комісії  

9 Підготовка матеріалів до чергової атестації викладачів Ваховського В.С., 

Стрижилецького О.Б., заслуховування творчого звіту  

Березень Голова комісії  

10 Викладачам комісії прийняти участь в обласних семінарах та методичних 

об’єднаннях. 

На протязі року Викладачі комісії  

6. Поза аудиторна робота зі студентами 

1 З метою популяризації навчального закладу та спеціальностей, 

організувати зустріч студентів з випускниками технікуму попередніх 

років. 

На протязі року Викладачі комісії  

2 Огранізувати систематичне проведення консультативних занять зі 

студентами (слабо встигаючими або творчо обдарованими) 

На протязі року Голова комісії  



3 Удосконалити методичні вказівки та завдання для самостійної роботи 

студентів, урізноманітнити їх практичними завданнями, індивідуальними, 

творчими завданнями. 

На протязі року Викладачі комісії  

4 Організувати студентів старших курсів та випускників технікуму минулих 

років для проведення профорієнтаційної роботи 

На протязі року Викладачі комісії  

 

   Голова  циклової комісії____________  (Фютак О.С.)    

P.S на протязі навчального року план роботи комісії буде доповнюватись та вдосконалюватись 

 

 

 

 

7. План проведення відкритих занять та позаурочних заходів викладачами циклу 

1 Інтелектуальна гра з навчальної дисципліни «Охорона праці - 

Найрозумніший» 

Жовтень- листопад Заінчковська Т.Д  

2 Презентація новітнього обладнання в галузі газопостачання, 

теплоенергетики та енергозберігаючих систем  

Жовтень- листопад Фютак Л.І., Фютак О.С.  

3 Брейн-ринг “Моя професія – моє майбутнє” для студентів третього 

курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

Жовтень- листопад Фютак Л.І., Фютак О.С.  

4 Відрите заняття з навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» 

на тему «Оформлення текстової документації» 

Січень-лютий Ваховський В.С.  

5 Відкрите заняття на тему «Фотографія робочого дня» з навчальної 

дисципліни «Технічне нормування робіт в ремонтно-механічних цехах» 

Листопад-грудень Стрижилецький О.Б.  

 

6 Конкурс – кращий за професією «Слюсар» Листопад-грудень Стрижилецький О.Б., 

Теплов І.О. 

 

8. План написання методичних розробок викладачами циклу 

1 Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему 

«Фотографія робочого дня» з навчальної дисципліни “Технічне 

нормування робіт у ремонтних цехах 

Січень  Стрижилецький О.Б.  

2 Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Інженерна та 

компютерна графіка” на тему “Складальне креслення” 

Січень  Стрижилецький О.Б.  

3 Удосконалення методичних рекомендацій до виконання практичних 

робіт з навчальної дисципліни «Енергоощадність в газопостачанні»  

Грудень Фютак Л.І.  

 



4 Робочий зошит з навчальної дисципліни “Теплотехніка” для 

спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

Листопад Заінчковська Т.Д.  

5 Робочий зошит з навчальної дисципліни “Природні і штучні гази ” для 

спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

Грудень  Заінчковська Т.Д.  

6 Удосконалення навчально-методичного комплексу з навчальної 

дисципліни “Інженерна геодезія” 

Червень Глушенко В.В.  

7 Удосконалення методичних вказівок до виконання практичної роботи 

№1 «Оформлення текстової документації» з навчальної дисципліни 

«Метрологія і стандартизація» 

Жовтень  Ваховський В.С.  

8 Удосконалення методичних вказівок до виконання практичної роботи 

№2 «Оформлення специфікації» з навчальної дисципліни «Метрологія і 

стандартизація» 

Листопад Ваховський В.С.  

9 Збірник тестових завдань з начальної дисципліни «Технічна механіка» Травень Гичко А.В.  

10 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи на тему 

«Визначення основних розмірів черв’ячної передачі» з начальної 

дисципліни «Технічна механіка» 

Квітень Гичко А.В.  

11 Методичні рекомендації до інструкційно-технологічних карток для 

виконання самостійної роботи по теоретичному матеріалу на тему 

«Свердління, зенкування, зенкерування та розвертування отворів» 

Листопад Теплов І.О.  

12 Удосконалення методичних рекомендацій до виконання практичних 

робіт з навчальної дисципліни «Автоматика і телемеханіка в газовому 

господарстві»  

Грудень Фютак О.С.  

 

 

   Голова  циклової комісії____________  (Фютак О.С.)    

 

 

P.S на протязі навчального року план роботи комісії буде доповнюватись та вдосконалюватись 


