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План засідань циклової комісії 
на 2022-2023 н. р. 

№ Термін 

проведення 

  

Основні питання 

 

Доповідачі 
Відмітка про 

виконання 

1 15.08.22 

  

Підготовка до навчального року. 
Затвердження плану роботи циклової 
комісії. Затвердження робочих програм 
загальноосвітніх дисциплін. Розподіл 
обов’язків викладачів. Затвердження 
індивідуальних планів викладачів 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

  

2 Вересень 

2022 

Обговорення положення про порядок 
оцінювання знань здобувачів освіти із 
предметів профільної програми 
середньої освіти. Обговорення якості 
знань студенів І курсів із 
загальноосвітніх дисциплін. Організація 
виховної роботи цикловою комісією. 
Затвердження плану методичних 
семінарів циклової комісії 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

  

3 Жовтень 

2022 

Внесення і затвердження змін до 
індивідуальних планів. Роль самостійної 
роботи студентів в умовах 

дистанційного навчання. Оновлення 
навчально-методичних матеріалів 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

  

4 Листопад 

2022 

Заходи, спрямовані на протидію булінгу  

в освітньому середовищі. Оновлення 
навчально-методичних матеріалів. 
Особливості викладання 
загальноосвітніх дисциплін в умовах 
воєнного стану 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

  

5 Грудень 

2022 

Звіт про виконання індивідуальних 
планів викладачів за І семестр. 
Методичне забезпечення 
загальноосвітніх дисциплін. 
Обговорення завдань на ІІ семестр 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

 

6 Січень  
2023 

Обговорення підсумків І семестру. 

Аналіз проведених заходів щодо 
покращення якості освітнього процесу. 
Обговорення організації навчального 
процесу у ІІ семестрі. 

Голова 
циклової 
комісії, 

викладачі 

  

7 Лютий  
2023 

Оформлення портфоліо викладачів 
циклової комісії, що підлягають 
атестації. Аналіз проведених заходів 
щодо популяризації принципів 
академічної доброчесності 

Голова 
циклової 
комісії,  

викладачі 

  

8 Березень 
2023 

Обговорення та затвердження звітів про 
діяльність викладачів, які підлягають 
атестації в поточному навчальному році. 
Проведення профорієнтаційної роботи 
викладачами циклової комісії 

Голова 
циклової 
комісії,  

викладачі 

  

9 Квітень  
2023 

Застосування сучасних інформаційних 
комп’ютерних технологій у навчальному 
процесі. Міждисциплінарна інтеграція 

Голова 
циклової 
комісії, 

 



при викладанні загальноосвітніх 
дисциплін 

викладачі 

10 Червень 2023 Заборгованості студентів з 
загальноосвітніх дисциплін.  

Обговорення та затвердження звітів про 
діяльність викладачів за рік. 
Обговорення та затвердження звіту 
циклової комісії загальноосвітніх 
дисциплін.  

Голова 
циклової 
комісії,  

викладачі 

  

  

Навчально-методична робота 

№  

Зміст роботи 

 

Виконавці 
 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 
виконання 

1. Оцінювання стану методичного 
забезпечення навчального процесу 

Голова 
циклової 
комісії,  

викладачі 

Впродовж 
навчального 

року 

  

2.  Розробка та оновлення навчальних 
програм дисциплін, закріплених за 
цикловою комісією 

  

Викладачі 
Впродовж 

навчального 
року 

  

3. Підготовка та оновлення навчально-

методичного забезпечення дисциплін 

  

Викладачі 
Впродовж 

навчального 
року 

  

4. Обговорення тестових завдань та 
завдань для контрольних робіт для 
контролю навчальних досягнень 
здобувачів освіти  

Викладачі Впродовж 
навчального 

року 

  

5. 

 

 

Взаємовідвідування занять викладачів 
циклової комісії 

Викладачі Впродовж 
навчального 

року 

  

6. 

 

Впровадження інноваційних методів 
викладання загальноосвітніх дисциплін 

Викладачі Впродовж 
навчального 

року 

  

7 Підготовка і подання звітів про 
навчально-методичну роботу 

 

Викладачі Червень 
2023 р. 

  

 

Наукова робота  
№  

Зміст роботи 

Виконавці Термін  
виконання 

Відмітка 
про 

виконання 

1. Проходження стажування 
викладачів за профільним 
спрямуванням 

Викладачі Протягом 
навчального 

року 

  

2. Виконання фрагментів наукової 
роботи 

 

Викладачі Протягом 
навчального 

року 

  

3. Підготовка і подання до 
публікації наукових праць у 
вітчизняних та зарубіжних 
фахових виданнях  

Викладачі Протягом 
навчального 

року 

  



4. Участь у вітчизняних та 
міжнародних науково-практичних 
конференціях 

Викладачі Протягом 
навчального 

року 

 

5. Підготовка звітів про наукову 
роботу 

Голова циклової 
комісії, 

викладачі 

Червень 
2023 р. 

  

 

Організаційно-виховна робота  
№  Зміст роботи Виконавці Термін 

виконання 

Відмітка про 
виконання 

1. Оновлення електронної 
сторінки кафедри на веб-сайті 
академії та наповнення її 
новими матеріалами 

Голова циклової 
комісії 

Протягом 
навчального 

року 

 

2.  Участь у засідання Вченої 
ради академії та факультетів 

Члени Вченої 
ради 

Згідно з планом 
засідань 

  

3. Участь у засідання Методичної 
ради академії 

Члени 
Методичної 

ради 

Згідно з планом 
засідань 

  

4. Планування та проведення  

засідань циклової комісії 
Голова циклової 

комісії, 
викладачі 

Згідно з планом 
засідань 

  

5. 

 

Підготовка і подання звітів 
про виконання семестрового 
педагогічного навантаження та 
виконання роботи 

Викладачі Кінець 
семестрів 

  

6. Проведення виховної роботи 
згідно плану виховної роботи 
академії 

Куратори 
академічних 

груп, викладачі 

Протягом 

навчального 

року 

  

7. Організація та проведення для 

студентів культурно-освітніх 
заходів 

Куратори 
академічних 

груп, викладачі 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

  

 

 

 

  


