
ПЛАН ЗАСІДАНЬ  

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ 

п/п 
Напрямок роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за проведення 

ЗАСІДАННЯ 1 

1. 1. Обговорення та затвердження планової навчальної 

документації: 

– перезатвердження робочих навчальних програм; 

– індивідуальних робочих планів викладачів; 

– планів роботи гуртків. 

2. Ухвалення головних завдань освітньої діяльності, які 

стоять перед цикловою комісією, вироблення основних 

напрямків роботи відповідно до методичної проблеми та 

загальної методичної проблеми коледжу. 
3. Організація навчально-методичного процесу в коледжі, а 

також змішаного навчання із використанням дистанційних 

технологій в умовах воєнного стану. 

Вересень 

2022 р. 

Голова ЦК, члени  

комісії, завуч, 

методист 

ЗАСІДАННЯ 2 

2. 1.Організація поповнення комплексів методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, самостійної роботи 

студентів, робочих навчальних програм згідно з новими 

стандартами освіти та відповідно до вимог формування 

системи компетенцій молодшого спеціаліста 
2. Організація профорієнтаційної роботи членами комісії 
3.Розгляд та затвердження плану-графіка проведення 

відкритих занять та виховних заходів викладачами, які 

проходитимуть атестацію. 

4. Доповідь: «Оптимальний вибір методів навчання як засіб 

активізації пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення дисциплін природничого циклу» 

Жовтень 

2022 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

 

 

 

 

 

Жигуліна Т.Г. 

ЗАСІДАННЯ 3 

3. 1. Про організацію та навчально-методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів. 

2. Аналіз зрізу знань студентів з дисциплін фаху.  

3. Перевірка навчально-методичного комплексу вивчення 

дисципліни викладачами, що атестуються.  

4. Аналіз викладачами зрізу знань студентів з дисциплін, які 

виносяться на ЗНО. 

Листопад 

2022 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

ЗАСІДАННЯ 4 

4. 1. Звіти викладачів циклової комісії про виконання 

індивідуальних планів роботи, відкритих занять та 

методичних матеріалів за I семестр. 

2. Інформація викладачів про взаємовідвідування. 

3. Звіти викладачів про участь в обласних методичних 

об’єднаннях. 

4. Доповідь: «Застосування дистанційних технологій 

навчання при викладанні природничих дисциплін (Хімії та 

біології)» 

Грудень 

2022 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

 

 

 

 

Дичук Л.І. 

ЗАСІДАННЯ 5 

5. 1. Аналіз успішності студентів з дисциплін фізико-

математичного циклу за перший семестр.  

Січень 

2023 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 



 

2. Про підготовку студентів до участі в обласних олімпіадах. 

3. Доповідь: «Формування життєвих компетентностей та 

позитивної мотивації в особистісно орієнтовному навчанні 

математики» 

 

Шендерук І.В. 

ЗАСІДАННЯ 6 

6. 1. Про стан роботи циклової комісії по виконанню головної 

методичної проблеми року. 

2. Про стан проведення консультацій та додаткових занять з 

навчальних дисциплін викладачами циклу. 

3. Доповідь «Системний підхід до організації самостійної 

роботи студентів під час вивчення математики – важлива 

складова компетентнісного підходу до формування фахівця 

у коледжі». 

Лютий 

2023 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

 

 

Лук’янчук В.І. 

ЗАСІДАННЯ 7 

7. 1. Про підготовку до проведення тижня фізико-

математичних дисциплін.  

2. Обговорення та затвердження вступної екзаменаційної 

документації з математики та географії 

3. Із досвіду використання сучасних інформаційних 

тезнологій на заняттях математики та фізики. 
4. Доповідь: «Роль новітніх інформаційних технологій у 

навчанні та майбутній професійній діяльності» 

Березень 

2023 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

 

 

 

 

Матвійчук Л.В. 

ЗАСІДАННЯ 8 

8. 1. Про результати атестації викладачів природничо-наукових 

дисциплін.  

2. Про підготовку та участь у виставці технічної творчості. 

3. Про підсумки проведення тижня циклової комісії фізико-

математичних дисциплін. 

Квітень 

2023 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 

ЗАСІДАННЯ 9 

9. 1. Звіти викладачів щодо виконання індивідуальних робочих 

планів та навчальних робочих програм за 2022-2023  н.р. 

2. Інформація викладачів про взаємовідвідування. 

3. Підготовка навчально-методичної документації до літньої 

заліково-екзаменаційної сесії.  

4. Доповідь: «Формування життєвих компетентностей у 

процесі вивчення фізики і астрономії» 

Травень 

2023 р. 

Голова ЦК 

 

 

 

 

Головата В.Й. 

Музика Й.Р. 

ЗАСІДАННЯ 10 

10. 1. Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового 

та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення 

показників якості знань та ефективності навчання. 

2. Звіт голови циклової комісії щодо виконання річного 

плану роботи. 

4. Перспективні завдання та ключові напрямки роботи 

циклової комісії в наступному навчальному році. 

5. Про розподіл педагогічного навантаження викладачів на 

наступний навчальний рік. 

 

Червень 

2023 р. 

Голова ЦК,  

члени  комісії 


