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Вступна  частина. 

 
 

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум працює над методичною проблемою: Модернізація 

системи забезпечення якості освіти в умовах реформування. 
 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін працює над проблемою:  Впровадження інноваційних та 

інтерактивних технологій навчально-виховного процесів при вивченні предметів природничого 

циклу. 

 
Основними завданнями циклової комісії є: орієнтація педагогічних працівників навчального закладу на 

вдосконалення змісту навчання та виховання; вдосконалення методичної підготовки викладачів при проведенні навчальної 

та виховної роботи; вивчення та пропаганда кращого досвіду в навчально-виховній роботі; активізація самоосвітньої 

роботи викладачів. 

 

Головна мета циклової комісії полягає у забезпеченні студентів базовими знаннями для повнішого засвоєння фахових 

дисциплін і формуванні компетентного молодого спеціаліста, підвищенні успішності студентів та поліпшення якості 

підготовки майбутніх фахівців у нових соціально-економічних умовах, у формуванні умінь вирішувати питання 

господарювання підприємств різних форм господарювання. 

 

Викладацький склад є основним та найбільш цінним активом навчального закладу і від його ефективної роботи в 

першу чергу залежить успіх освітньої діяльності навчального закладу. 

 

Основні проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії – якість та ефективність викладання навчальних 

дисциплін, створення умов професійного розвитку студента, знання сучасної системи освіти. 

 

 

 



1.Ознайомлення з нормативними документами щодо проблем освіти та виховання майбутніх 

спеціалістів. 

 
 

№ п-

п 

Найменування заходу виконавець Термін 

виконання 

Відмітки 

Про виконання 

1. Вивчення наказів Міністерства освіти і 

науки України, рішень та вказівок з питань 

удосконалення навчально-виховного 

процесу. 

Онікієнко С.М. Протягом 

року 

 

2. Вивчення та опрацювання нових 

навчальних програм по предметах циклу. 

Викладачі циклу Вересень  

3.     Розгляд публікацій у пресі стосовно  

актуальних  проблем педагогіки та 

досягнень науки і техніки. 

 

Онікієнко С.М. 

 

Жовтень - січень  

 

 

 

 

 

 

4. Вивчення закону “Про освіту”, “Про вищу 

освіту” зі змінами, прийнятими 

Верховною Радою України та іншими 

законодавчими актами щодо освіти в 

Україні. 

Онікієнко С.М. Жовтень  

 

 



2.Організаційні заходи. 

 
1. Затвердити план роботи циклової комісії 

на 2019-2020 навчальний рік. 

Онікієнко С.М. Вересень  

2. Затвердити графіки роботи секцій 

фізичного виховання. 

 

Онікієнко С.М. Вересень  

3. Затвердження плану проведення тижня 

презентації циклової комісії 

 

Онікієнко С.М. Вересень  

4. Розгляд та затвердження робочих програм 

з предметів циклу. 

 

Онікієнко С.М. Вересень  

5. Розгляд та затвердження екзаменаційних 

матеріалів з фізики та вищої математики  

 

Онікієнко С.М. Листопад 

Травень 

 

6. Висвітлювати кращі заходи циклової  

комісії у пресі, на сайті технікуму. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

7. Організація роботи по написанню 

методичних розробок викладачами циклу. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

8. Здійснення контролю за виконанням 

графіків проведення відкритих занять, 

виховних позаурочних заходів та 

консультацій. Результати контролю 

заслухати на засіданні циклової комісії в 

червні 2020р. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року 

Червень 

Довідку про результати 

контролю додати до 

протоколу 

9. Здійснення контролю за проведенням 

іспитів . 

Онікієнко С.М. Грудень 

Червень 

 



10. 

 

 

Ознайомлення викладачів циклу з 

новинками  педагогічної та методичної 

літератури. 

 

Онікієнко С.М. 

Савчук Г.В. 

Листопад 

Березень 

 

11. Організувати проведення олімпіад з 

предметів циклу та участь кращих 

студентів в обласних олімпіадах. 

Результати заслухати на засіданні 

циклової комісії в травні 2020р. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року 

Квітень 

Травень 

 

12. Продовжувати удосконалення комплектів 

матеріалів для проведення підсумкового 

контролю з навчальних дисциплін у 

тестовій формі. 

 

Викладачі циклу Протягом року  

13. Підвести підсумки роботи, аналіз 

виконання заходів, визначення досягнень, 

проблем та шляхів їх подолання у  

наступних планових періодах на засіданні 

циклової комісії. 

 

Онікієнко С.М. Січень 

Червень 

 

14. Провести контрольні зрізи знань з 

математики. Результати заслухати на 

засіданні циклової комісії.  

Онікієнко С.М. Вересень 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Заходи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. 
 

1. Продовжувати викладачам працювати  

над індивідуальними  методичними 

проблемами та заслуховувати їх роботу на 

засіданнях циклової комісії 

 

Викладачі циклу   Протягом року  

2. Поширювати  позитивний досвід 

оформлення навчально-методичних 

документів  

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

3. 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. 

Онікієнко С.М. Листопад 

Січень 

 

4. Організувати взаємовідвідування занять 

викладачами циклу та обговорення 

підсумків на  засіданнях циклової комісії. 

Відповідні записи проводить в журналі 

взаємовідвідувань .  

Онікієнко С.М. Протягом року  

5. Проводити аналіз успішності студентів за 

результатами контрольних робіт, 

місячними атестаціями, підсумками 

семестру. Результати заслухати на 

засіданнях циклової комісії. 

Онікієнко С.М. Протягом року 

Жовтень 

Січень 

Червень 

 

 



 

4.Науково – методична робота. 
 

 

1. Працювати над проблемною темою 

циклової комісії:     Впровадження 

інноваційних та інтерактивних 

технологій навчально-виховного процесів 

при вивченні предметів природничого 

циклу. 

Онікієнко С.М. Протягом року  

2. Проведення та обговорення відкритих 

занять та позаурочних заходів 

викладачами циклу. 

 

 Онікієнко С.М. Протягом року  

3. Взяти участь у конкурсі на кращу 

методичну розробку 

Онікієнко С.М. Червень  

4. Провести тиждень презентації циклової 

комісії математично – природничих 

дисциплін. 

Онікієнко С.М. Квітень   

5. Прийняти участь у педагогічних читаннях Викладачі циклу Січень  

6. Провести предметні олімпіади в межах 

циклової комісії з навчальних дисциплін: 

математика 

фізика 

хімія 

географія 

біологія  

 

Онікієнко С.М. 

Косинський О.Р. 

Любчак В.П. 

Дзюбенко С.В. 

Лукавенко В.А. 

Сахненко Н.А. 

Квітень  

7. Продовжувати роботу над розвитком 

навчальної бази кабінетів циклу 

(дидактичним та роздатковим матеріалом) 

 

Викладачі циклу Протягом року  



 На засіданнях циклової комісії заслухати доповіді викладачів з наступних питань: 

1. Використання Google - додатків на 

заняттях з дисципліни природничого 

циклу 

Дзюбенко С.В. Листопад  

2. Формування основ здорового способу 

життя на заняттях з біології 

Сахненко Н.А. Березень  

3. Розвиток та активізація пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях з 

математики  

Онікієнко С.М. Січень  

4. Збройні Сили України на сучасному етапі Пелех І.В. Червень  

5. Сучасні методи навчання під час 

викладання фізики 

Любчак Д.А. Лютий  

6. Математичне моделювання в задачах 

економічного змісту 

Косинський О.Р. Грудень  

7. Лікувальна фізична культура Соколова З.О. Грудень  

8. Професійна напрямленість при вивченні 

фізики 

Любчак В.П. Жовтень  

9. Основні вимоги до комплексу вправ 

ранкової гімнастики 

Онищук М.В. Жовтень  

10. Формування ключових компетентностей 

на заняттях з математики та реалізація 

наскрізних змістовних ліній 

Борисюк А.А. Січень  

11. Порівняльна характеристика стану 

здоров’я студентів навчальних закладів  

90-х і 2000-х років і причини його 

погіршення 

Савчук В.К. Квітень  

12. Формування інформаційної 

компетентності студентів на заняттях з 

географії 

Лукавенко В.А. Травень  

 



5.Підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів. 
 

1. Вивчити систему роботи викладачів: 

Дзюбенко С.В., Соколової З.О., 

Косинського О.Р. 

Голова циклової 

комісії 

Протягом року  

2. Організувати роботу викладачів у 

обласних методичних об’єднаннях. 

Заслухати звіти на засіданнях циклової 

комісії. 

Онікієнко С.М. Протягом року  

3. Організувати взаємовідвідування занять 

викладачами циклу з подальшим їх 

обговоренням. 

Онікієнко С.М. Протягом року  

4. Організувати участь викладачів у постійно 

діючих семінарах та вебінарах 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

5. Обмінюватись власними педагогічними 

здобутками на засіданнях циклової комісії 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

6. Заслухати звіти про підсумки стажування 

викладача циклу: Косинський О.Р. 

 

Викладачі циклу 

 

По закінченню 

терміну стажування 

 

7. Взяти участь у педагогічних читаннях. 

 

Викладачі циклу Протягом року  

8. Заслухати творчий звіт викладачів, що 

атестуються Дзюбенко С.В.,  

Соколової З.О., Косинського О.Р. на 

розширеному засіданні циклової комісії. 

Голова циклової 

комісії 

Лютий 

Березень 

 

9. Організувати виставку методичних 

розробок викладачів циклу 

 

Онікієнко С.М. Квітень  

 



6.Позаурочна робота зі студентами. 

 

 
1. Організувати систематичне проведення 

консультативних занять викладачів циклу 

зі студентами. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

2. Розробити  методи контролю за 

виконанням самостійної роботи студентів. 

 

Викладачі циклу Червень  

3. Продовжувати роботу студентів над 

творчими проектами. 

 

Викладачі циклу 

 

Протягом року  

4. Оновити інформацію про циклову комісії 

природничо-математичних дисциплін на 

сайті НВПЕТ 

Онікієнко С.М. Протягом року  

5. Відображати найкращі заходи на сайті 

технікуму та в пресі. 

 

Онікієнко С.М. Протягом року  

6. Організувати роботу з обдарованими 

студентами. Взяти участь в олімпіадах, 

конкурсах на рівні технікуму, району та 

області. 

Онікієнко С.М. Протягом року  

 

 

  

 

 

 

 



Науково – методична проблема, над якою працюють викладачі циклу. 

 
1. Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої 

особистості, життєвих компетентностей учнів 

 

Дзюбенко С.В. 

2. Розвиток пізнавального інтересу на уроках математики. 

 

Косинський О.Р. 

3. Впровадження інноваційних форм роботи на заняттях біології 

 

Сахненко Н.А. 

4. Активні форми організації навчально – пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях фізики. 

 

Любчак В.П. 

5. Нетрадиційні форми та методи роботи на заняттях з фізики 

 

Любчак Д.А. 

6. Організація самостійної діяльності студента в процесі вивчення 

математики 

Онікієнко С.М. 

7. Впровадження новітніх інноваційних технологій у процесі 

викладання математики 

 

Борисюк А.А. 

8. Виховання здорового способу життя на заняттях фізичної 

культури 

 

Соколова З.О. 

9. Основи та методика організації самостійних занять студентів за 

допомогою фізичних вправ 

Савчук В.К. 

10. Туризм Пелех І.В. 

11. Розвиток фізичних якостей у студента на заняттях фізичного 

виховання 

Онищук М.В. 

12. Розвиток творчої особистості студента інтерактивними 

методами навчання 

Лукавенко В.А. 

 



План написання методичних розробок викладачами циклу. 
 

1. 1) Методичні рекомендації до виконання 

практичних та лабораторних робіт з хімії 

2) Методична розробка на тему: “Тестові 

завдання з хімії” 

Дзюбенко С.В. Березень  

2. Методичні розробки: 

1) Методика розв’язування задач на складання 

теплового балансу 

2) Посібник з механіки для підготовки до ЗНО 

Любчак В.П. 

Любчак Д.А. 

Травень  

3. Методичні рекомендації до вивчення теми: 

«Похідна функції та її застосування» 

Онікієнко С.М. Травень   

4. Методичні рекомендації до проведення 

спортивного свята “Веселі старти” 

Соколова З.О. Березень  

5. Методичні рекомендації до вивчення розділу з 

біології “Біорізноманіття” 

Сахненко Н.А. 

 

Травень  

6. Методична розробка “Основи та методика 

організації самостійних знань студентів за 

допомогою фізичних вправ” 

Савчук В.К. 

 

 

Травень  

7. Методична розробка з вищої математики до 

вивчення тем: “Невизначений і визначений 

інтеграли” 

Косинський О.Р. Березень  

8. Методична розробка “Методика розв’язування 

географічних задач” 

Лукавенко В.А. Травень  

9. Методичні рекомендації до проведення 

спортивної гри у баскетбол 

Онищук М.В. Квітень  

10. Методичні рекомендації до вивчення курсу 

математики з теми “Корінь п-го степеня”. 

Борисюк А.А. Травень  

11. Методична розробка на тему: «Історія розвитку 

Збройних Сил України» 

Пелех І.В. Квітень  

 



 

План проведення відкритих занять та позаурочних заходів викладачами циклу. 
 

1. Відкрите заняття з фізичної культури 

“Гімнастика” 

Соколова З.О. Листопад  

2. Відкрите заняття з вищої математики на тему: 

“Розв’язування системи лінійних рівнянь 

матричним методом” 

 

Косинський О.Р. Лютий   

3. Відкрите заняття з географії на тему: 

“Українська держава. Населення України” 

 

Лукавенко В.А.   

4. Відкрите заняття: “Баскетбол” Онищук М.В. Січень 

Лютий 

 

5. Відкрите заняття з математики: 

«Застосування похідної до дослідження 

функції та побудови графіків» 

Онікієнко С.М. 

 

Березень 

Квітень 

 

6. Відкрите заняття з фізичної культури: 

«Техніка плавання способом «Кріль»» 

Пелех І.В. Грудень  

7. Олімпіади в технікумі по предметах: 

 Математика 

 Фізика  

 Біологія 

 Хімія 

 Географія 

Онікієнко С.М. 

Косинський О.Р. 

Любчак В.П. 

Сахненко Н.А. 

Дзюбенко С.В. 

Лукавенко В.А. 

Квітень  

8. День здоров’я  технікуму Савчук В.К.  

Онищук М.В. 

Пелех І.В.  

Соколова З.О. 

Травень   

9.  Позакласний захід “Цікава біоніка” Сахненко Н.А. 

 

Квітень  



10. Конференція “Фундаментальні відкриття, які 

стали основою розвитку електромеханіки” 

Любчак Д.А. 

Любчак В.П. 

Квітень  

11. Виховний захід: «Значення чисел, які нас 

оточують» 

Онікієнко С.М. Квітень  

12. Виховний захід: «Математичний брейн-ринг» 

для студентів II курсу 

Косинський О.Р. Квітень  

13. Математична вікторина : “Що? Де? Коли?” 

для студентів I курсу 

Онікієнко С.М. 

Дзюбенко С.В. 

Любчак Д.А. 

Любчак В.П. 

Сахненко Н.А. 

Квітень  

14. Відкритий захід з фізичної культури: “Веселі 

старти” 

Соколова З.О. Квітень  

15. Виховний захід “Математична арена” Борисюк А.А. Квітень  

16. Спартакіада на кубок І.Ф. Дзюбенка з 

наступних видів спорту: 

1. Футбол 

2. Волейбол 

3. Настільний теніс 

4. Плавання 

5. Гирьовий спорт 

6. Армспорт 

7. Баскетбол 

8. Легка атлетика 

9. Футзал 

10.  Кульова стрільба 

11. Шашки, шахмати 

Викладачі фіз. вих.: 

Савчук В.К. 

Соколова З.О. 

Онищук М.В.  

Пелех І.В.  

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 



                                            Голова циклової комісії:                                         Онікієнко С.М. 
 

 

 

 


