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Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Відмітка 

виконання 

Засідання 1.    

1. Підсумки і аналіз роботи ц/к за 2020-

2021 навчальний рік 

серпень Голова ц/к, 

викладачі, 

адміністрація 

 

2. Розгляд та обговорення: плану роботи 

циклової   комісії, робочих навчальних 

програм,  тематичних  планів   практик, 

планів роботи кабінетів,   плану роботи 

 лаборанта 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

 3. Розгляд графіків проведення: 

директорських контрольних робіт, 

комплексних контрольних робіт, відкри-

тих занять,  взаємовідвідування занять 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

4. Підготовка  робочих програм з нав-

чальних дисциплін  у відповідності до 

нових навчальних планів підготовки 

фахових молодших бакалаврів 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

5.Обговорення шляхів поліпшення 

профорієнтаційної роботи 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 2.    

1. Огляд комплексів навчально- 

методичного забезпечення дисциплін 

Вересень Голова ц/к,  

2. Ознайомлення членів циклової комісії 

з навчальним планом та графіком 

проходження практики 

 Голова ц/к, 

викладачі, 

адміністрація 

 

3. Ознайомлення із методикою 

застосування платформи Googl Meet 

 Голова ц/к, 

методист 

Колісник О.І. 

 

4. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 3.    

1. Дистанційна освіта  один жовтень Вовк Л.Л  

2. Використання сучасних платформ під 

час змішаної і дистанційної форм навчан-

ня в закладах фахової передвищої освіти. 

 Дзюбенко О.Г.  

3.Затвердження методичної документації   Голова ц/к, 

      викладачі 

 



Засідання 4.    

1. Використання відео-екскурсій як 

фактор підвищення активізації студентів 

при вивченні спеціальних дисциплін 

листопад Баришнік І.М.   

2. Стан та перспективи підвищення 

продуктивності молочного стада худоби 

виробничої ферми навчально-дослідного 

господарства на 2022рік 

 Скляренко В.Ю.  

3. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 5.    

1. Підготовка інформаційного матеріалу 

для оформлення стенду «Історія та 

сучасність зоотехнічного відділення» 

грудень Мартиненко І.О  

2.  Участь в проведенні необхідних 

розрахунків на навчально-виробничій 

фермі та допомога у веденні обліку 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

3. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 6.    

1.Аналіз  основних статистичних 

показників розвитку галузі тваринництва   

в   Україні, в т.ч. Київській області 

лютий Голова ц/к  

2.Формування бази документів 

зоотехнічного племінного обліку для 

використання в навчальному процесі 

підготовки техніків-технологів.  

  Голова ц/к, 

викладачі 

 

3. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 7.    

1. Використання платформи Googl для 

проведення контролю знань студентів під 

час дистанційнї форми навчання 

березень Дзюбенко О.Г.   

2. Підготовка матеріалів для проведення 

ДКЕ  

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

3. Визначення тем конкурсних робіт до 

НМЦ 

 Викладачі 

 

 

4. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

 



Засідання 8.    

1. Нові завдання і функції сучасного 

викладача  

квітень Мартиненко 

І.О.   

 

2. Організація проведення та захисту 

переддипломної практики для студентів 

спеціальності 204 «Технологія виробниц-

тва і переробки продукції тваринництва» 

під час змішаної і дистанційної форм 

навчання 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

4. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 9.    

1. Пріорітетність застосування 

мультимедійних технологій у закладах 

фахової передвищої освіти 

травень Вовк Л.Л.  

2. Розгляд та затвердження матеріалів 

фахової співбесіди до вступних іспитів 

 Голова ц/к, 

викладачі 

 

3. Затвердження методичної документації  Голова ц/к, 

викладачі 

 

Засідання 10.    

1. Виїзне засідання циклової комісії 

зоотехнічних дисциплін ферму 

навчально-дослідного господарства 

коледжу - аналіз виконання виробничих 

показників діяльності навчальної 

виробничої ферми 

червень Скляренко І.О. 

Голова ц/к, 

викладачі 

 

2. Попередній розподіл педагогічного 

навантаження на 2022-2023 навчальний 

рік 

 Голова ц/к 

 

 

 

           

             

                                                 Голова циклової комісії ______ Гирич Л.В. 

 

 

 

 

 

 


