
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПЛАН ЗАСІДАНЬ  

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ  ДИСЦИПЛІН 
НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ п/п Напрямок роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення 

ЗАСІДАННЯ 1  

1. Аналіз роботи циклової комісії за минулий рік і планування 

на поточний рік. Обговорення та затвердження проблеми над 

якою буде працювати циклова комісія протягом року. 

 

Вересень 

2022 Голова ЦК, члени  

комісії, завуч 

2. Розгляд та затвердження плану роботи циклової комісії на   

2022-2023 н.р. 

 

Вересень 

2022 
Голова ЦК, члени  

комісії 

3. Розгляд  навчальних  програм, затвердження та 

перезатвердження робочих програм та змін до них, 

затвердження відкритих занять і методичних робіт, графіків 

роботи кабінетів та гуртків.  

Вересень 

2022 Голова ЦК, члени  

комісії 

4. Організація профорієнтаційної роботи членами циклової 

комісії. 

Вересень 

2022 
Голова ЦК, члени  

комісії 

ЗАСІДАННЯ 2 

1. Розгляд та обговорення індивідуальних планів роботи 

викладачів на 2022-2023 навчальний рік. 

Жовтень 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Підвищення кваліфікації та атестація викладачів циклової 

комісії у 2022-2023 н.р. 

Жовтень 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Планування взаємовідвідувань навчальних занять 

викладачами циклової комісії. 

Жовтень 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

4. Доповідь « Використання особистісно-орієнтованого 

навчання на заняттях зі світової літератури». 

 

Жовтень 

2022 
Ісанкова Т.О. 

ЗАСІДАННЯ 3 

1. Обговорення та затвердження документації для проведення 

підсумкового контролю знань студентів, проведення 

індивідуальних консультацій зі студентами, які навчаються 

дистанційно. 

Листопад 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Проблеми підготовки студентів до занять під час 

дистанційного навчання. 

Листопад 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Доповідь "Всебічний розвиток студента через реформування 

комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови». 

Листопад 

2022 

Євграшина Л.П. 

ЗАСІДАННЯ 4 

1. Обговорення відкритих занять та методичних матеріалів 

викладачів за І семестр. 

Грудень 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Звіти викладачів про участь в обласних методичних 

об’єднаннях. 

Грудень 

2022 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Аналіз  взаємовідвідувань викладачів суспільно-

гуманітарного циклу. 

Грудень 

2022 

Члени  комісії 

4. Доповідь "Фізична культура в сім’ї  " . 

 

Грудень 

2022 р. 

Хоменчук Г.Я. 

ЗАСІДАННЯ 5 

1. Обговорення результатів успішності студентів з дисциплін 

суспільно-гуманітарного циклу за перший семестр. 

Січень 

2023 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Про підготовку студентів до участі в обласних олімпіадах та 

конкурсах. 

Січень 

2023 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Доповідь  "Проблеми організаційно-методичного та 

технічного забезпечення здобувачів освіти в умовах змішаної 

форми навчання". 

 

Січень 

2023 

Калінчук Б.І. 



 

 

 

ЗАСІДАННЯ 6  

1. Про результати виконання планів роботи гуртків. Лютий 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Підготовка до  циклового тижня суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

Лютий 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Доповідь  "Історія розвитку волейболу".  Лютий 

2023 р. 

Ковальчук М.Г. 

ЗАСІДАННЯ 7 

1. Підсумки проведення тижня  суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

Березень 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Обговорення та затвердження вступної екзаменаційної 

документації з української мови. 

Березень 

2023 р. 

Викладачі: 

Тесецька Л.М., 

Ісанкова Т.О. 

3.   Доповідь «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях 

української мови та літератури в парадигмі особистісно-

зорієнтованого навчання ». 

 

Березень 

2023 р. 

Викладач  

Тесецька Л.М. 

ЗАСІДАННЯ 8 

1. Про результати підвищення  кваліфікації викладачів . Квітень 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

2. Виступ  на тему: «Використання інноваційних 

мультимедійних систем у викладанні правознавства та 

філософії». 

Квітень 

2023 р. 

Сакач С.І. 

3. Аналіз роботи викладачів зі студентами, які мають проблеми 

з навчанням. 

Квітень 

2023 р. 

Голова ЦК, члени  

комісії 

4. Різне   

ЗАСІДАННЯ 9 

1. Звіт викладачів про виконання планів роботи  

гуртків,   аналіз взаємовідвідувань за ІІ семестр . 

Травень 

2023 р. 

Голова ЦК 

2. Звіт викладачів циклової комісії за рік, обговорення 

методрозробок та відкритих занять за ІІ семестр, а також 

виконання індивідуальних планів роботи. 

Травень 

2023 р. 

Члени комісії 

3. Доповідь «Нові підходи та методи оцінювання студентів при 

перевірці знань». 

Травень 

2023 р. 

Печевиста О.В. 

ЗАСІДАННЯ 10 

1. Звіт голови ЦК про виконання плану роботи циклової комісії 

за 2022-2023 н.р. 

Червень 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

3. Обговорення результатів успішності студентів з дисциплін 

суспільно-гуманітарного циклу за другий семестр. 

Червень 

2023 р. 

Голова ЦК,  члени  

комісії 

4. Про розподіл педагогічного навантаження викладачів 

суспільно-гуманітарного циклу на наступний навчальний рік. 

Червень 

2023 р. 

Завуч  

Кулібаба О.С. 


