
                                                          З В І Т 

про виконання плану роботи 

 циклової комісії «ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ  

підготовки» 

за перше півріччя 2022-2023 навчального року 

 

     До складу циклової комісії входять 10 штатних викладачів: Шкурак Н.М., 

Владова Т.С., Борик І.Д., Козак В.І.,Мордовець Н.П.,  Пашковська В. І., 

Жимолостнова В.В., Бену Н.М., Павлова Л.С., Чумаченко О.В. 

         У І півріччі 2022 – 2023 навчального року відбулося 5 засідань циклової 

комісії, на яких обговорювалась навчально - методична робота викладачів, 

виховна робота, накази та листи адміністративно-керівних органів. 

Робота викладачів циклової комісії проводилась згідно з планом ЦК, 

виконано наступну методичну та виховну роботу: 

1.   Навчальні програми,  робочі програми по всім дисциплінам, які 

закріплені за цикловою комісією та індивідуальні плани викладачів 

(протокол № 1 від 29.08.2022р.) 

2. Обговорено рекомендації МОН щодо організації дистанційного 

навчання в коледжі: методологія дистанційного навчання; засоби та 

інструментарій дистанційного навчання; мотивація та навчальні навички; 

методи взаємодії зі студентами, зворотній зв'язок. 

3. Перегляд та обговорення вебінару «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання в умовах воєнного часу». Обговорення та 

затвердження лекційно-практичного матеріалу по закріпленим за цк 

дисциплінами для використання дистанційного навчання(протокол № 1 від 

29.08.2022р.) 

4. Обговорення інструкцій щодо ведення навчальних журналів та 

оформлення залікових та екзаменаційних відомостей за  вимогами 

міністерства освіти і науки України. (протокол № 1 від 29.08.2022 р.) 

5.  Обговорення організаціі дистанційного навчання та обмін досвідом 

викладачів в умовах воєнного стану, активне використання та розширення 

наявних електронних ресурсів для оптимізації навчального процесу: 

використання електронних платформ (Zoome. та Moodle), проведення скайп-

конференцій, листування через електронну пошту, використання засобів 

комунікацій та соціальних мереж та необхідність  психологічної підтримки 

студентів(протокол № 1 від 29.08.2022р.). 

6. Проведення письмового творчого конкурсу з української мови та 

літератури ім. Т.Г.Шевченка  серед студентів 1 та 2 курсів. (протокол № 3 від 

28.10.2022р.) 

7. Обговорено завдання викладачів Шкурак Н.М. та Борик І.Д. для 

проведення конкурсів з української мови ім. Петра Яцика та проведення  

першого  етапу  даного конкурсу, (протокол № 3 від 28.10.2022 р.). 

8. Складені варіанти завдань для домашніх контрольних робіт для 

студентів  ЗФН з дисциплін «Українська мова (за професійним 



спрямуванням), «Основи економічної теорії», « Економіка галузі»  (протокол  

№ 4 від 25.11.2022 р) 

9.   Складені варіанти завдань для проведення тематичних контрольних 

робіт для студентів 1 курсу ДФН з дисциплін «Українська мова», 

«Українська література», «Зарубіжна література», «Всесвітня історія»;  для 

студентів 2 курсу ДФН з дисципліни «Історія України», для студентів 4 курсу 

з дисципліни «Основи філософії». (протокол № 4 від 25.11.2022 р.) 

10. Розглянуто та проведено серед студентів інструктаж з безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти під час зимових канікул та з метою 

посилення контролю та збереження життя й здоров’я  (зокрема з питань 

дотримання правил пожежної безпеки, техногенної безпеки та безпеки 

дорожнього руху, поводження в громадських місцях з незнайомими людьми 

та підозрілими предметами, при користуванні громадським транспортом, 

безпечне перебування біля річок та водоймищ, що вкриті кригою, при 

використанні вибухонебезпечних приборів тощо) відповідно до інструкцій № 

30 «Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу ВСП 

«ФКЗ ДУІТЗ» з питань техногенної безпеки та поведінки у надзвичайній 

ситуації» та № 31 «Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ»  перед початком канікул»  протокол 

№ 5 від 23.12.2022 р.) 

11.  Проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 

 під час зимових канікул, новорічних та зимових свят. А також інструкцію у  

разі організації урочистих заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят із 

безумовним дотриманням обмежень задля запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. Проведено позапланові інструктажі з 

викладачами ЦК та студентами навчальних груп з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах. 

Проведено перевірку знань загальних інструкцій з пожежної безпеки у        

викладачів ЦК. протокол № 5 від 23.12.2022 р.) 

12.  Обговорено та заслухано звіти викладачів про виконання 

запланованої методичної роботи на 1 півріччя 2022-2023 навчального року. 

протокол № 5 від 23.12.20202р.) 

13. Підведено підсумки з виховної  роботи зі студентами згідно з 

запланованим виховним планам 

  Також викладачі циклової комісії приймали участь у онлайн-

конференціях обласних методичних об'єднань викладачів. 

 Протягом першого півріччя 2022-2023 навчального року систематично 

проходило взаємовідвідування навчальних онлайн-занять викладачами ЦК. 

В цілому план роботи ЦК за перше півріччя 2022-2023 навчального 

року виконано. 

 

     23.12.2022 р                                                                        

      Голова ЦК                                                                              Шкурак Н.М. 

 



 


