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План засідань циклової комісії мови та літератури 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

 виконання 

Виконавці Примітка  

1 Затвердити : 

- план роботи циклової комісії; 

- плани роботи кабінетів, гуртків; 

 - навчальні робочі програми 

31.08. Притика Л.Я. 
 

 

2 Обговорити та затвердити графіки 

консультацій та додаткових занять, 

теми методичних розробок, 

рекомендацій, взаємовідвідування 

занять викладачами. 

Протягом 

вересня 

Члени комісії 
 

 

3 Аналізувати результати 

діагностування рівня підготовки 

студентів з предметів. 

Протягом року Члени комісії 
 

 

4 Вивчати особливості адаптації 

студентів нового набору до навчання 

в умовах навчального закладу та 

військового стану 

Вересень-

жовтень 

Члени комісії 
 

 

5 Виконувати посадові 

обов’язки викладачів, 

зав.кабінетами, кураторів 

академічних груп. 

Протягом року Члени комісії 
 

 

6 Організовувати і брати участь у 

профорієнтаційній роботі по 

прийому абітурієнтів на 2022-2023 

н.р. 

Вересень-

червень 

Члени комісії 
 

 

7 Підвищувати рівень майстерності 

куратора, підтримувати його творчу 

ініціативу, вдосконалювати форми і 

методи роботи зі студентами.    

Протягом року Члени комісії 
 

 

8 Підготувати матеріали до залікової 

та екзаменаційної сесії та ЗНО: 

організовувати тестовий контроль та 

оцінювання студентів. 

Грудень, 

травень 

Члени комісії 
 

 

9 Розробити рекомендації студентам 

щодо підготовки до ДПА у формі 

ЗНО з української мови. 

Вересень Члени комісії 

 

 

 

10 Провести підсумки навчально-

виховної роботи за І-ІІ семестр. 

Проаналізувати семестрові звіти 

викладачів. 

Січень, червень Члени комісії 
 

 

13 Визначити переможця для участі в 

обласному етапі конкурсу ім.П,Яцика 

Жовтень-

листопад 

Викладачі 

укр.мови 

 

 

14 Визначити студента-переможця для 

участі в обласному етапі 

ім.Т.Шевченка 

Вересень-

жовтень 

Викладачі 

укр.мови 

 

15 Визначити студента-переможця для 

участі в обласній олімпіаді з укр.мови 

Грудень-січень Викладачі 

укр.мови 

 



16 

 

 

Визначити студента-переможця для 

участі в обласній олімпіаді з 

іноземної мови. 

Листопад Викладачі 

іноземних мов 

 

17 Брати участь у педсемінарах, 

педагогічних читаннях, 

конференціях, практикумах, 

вебінарах 

Протягом року Члени комісії 
 

18 Удосконалювати навики і вміння з 

проведення дистанційного навчання 

на платформі ZOOM та ін. 

Протягом    року Члени комісії 
 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Примітка 

1 Організувати взаємовідвідування занять 

викладачів з метою вивчення та обміну 

досвідом роботи. 

Вересень Притика Л.Я. 
 

2 Провести відкриті заняття з предметів. Протягом 

року 

Члени комісії 
 

3 Брати участь у роботі обласних 

методоб’єднань викладачів та 

впроваджувати передові технології , 

використовуючи набуті знання у роботі 

викладачів. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

4 Працювати над вибраною темою 

методичної розробки. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

5 Брати участь у педсемінарах, 

педагогічних читаннях, конференціях, 

практикумах. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

6 Знайомитися з новинками педагогічної 

преси та обговорювати на засіданнях 

циклової комісії. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

7 Висвітлювати проведену роботу на сайті 

коледжу. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

8 Діагностувати рівень підготовки 

студентів з предметів. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

9 Впроваджувати дистанційне навчання в 

умовах військового стану 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

10 Систематично проводити консультації, 

індивідуальні та  додаткові заняття зі 

студентами (згідно графіку роботи 

кабінетів). 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

11 Здійснювати підготовку студентів для 

участі в предметних конкурсах та 

олімпіадах. 

Протягом 

року 

Члени комісії 

 

 

12 Висвітлювати допоміжні матеріали  для 

студентів в електронній бібліотеці. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 



 

13 Підготувати студентів до конкурсу ім.Петра 

Яцика. Провести І етап конкурсу. 

Жовтень-

листопад 

Викладачі 

укр.мови 

 

14 Провести І етап мовно-літературного 

конкурсу ім.Т.Шевченка та підготувати 

студента-переможця для участі в обласному 

етапі. 

Вересень-

жовтень 

Викладачі 

укр.мови 

 

15 Провести коледжну олімпіаду з української 

мови. Підготувати студента-переможця для 

участі в обласній олімпіаді. 

Грудень-

січень 

Викладачі 

укр.мови 

 

16 

 

 

Провести олімпіаду з іноземної мови. 

Підготувати студента-переможця для участі 

в обласній олімпіаді. 

 

Листопад Викладачі 

іноземних 

мов 

 

17 Брати участь у педсемінарах, педагогічних 

читаннях, конференціях, практикумах, 

вебінарах 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

18 Знайомитися з новинками педагогічної 

преси та обговорювати на засіданнях 

циклової комісії. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

19 Висвітлювати проведену роботу на сайті 

коледжу та висвітлювати допоміжні 

матеріали для студентів в електронній 

бібліотеці. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

20 Діагностувати рівень підготовки студентів з 

предметів. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

21 Впроваджувати комп’ютерні технології при 

викладанні предметів. 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

22 Систематично проводити консультації, 

індивідуальні та  додаткові заняття зі 

студентами (згідно графіку роботи 

кабінетів). 

Протягом 

року 

Члени комісії 
 

 
 


