
Протокол №1 

Від 31серпня 2021 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С.,Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л.,  Яворська Л. А. 

Порядок денний 

1. Про педагогічне навантаження викладачів циклової комісії на 2021-2022 н.р. 

 

Інформує Гоч В.С. 

 

2. Розгляд та затвердження навчально-методичної документації на 2021-2022 н.р. 

Викладачі циклової комісії 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

         Гоч В.С.- заступник директора з навчальної роботи 

Привітала викладачів з новим навчальним роком відзначила про те, що в даному 

навчальному році педагогічне навантаження буде виконуватись, враховуючи те, що в 

навчальному році на відділенні викладацький склад буде працювати з однією групою – 

41-Г. 

 Попередньо кожен викладач циклової комісії був проінформований про 

навантаження в 2021-2022 н.р. та погодив його в цілому. Сьогодні доводиться 

кількість навантаження згідно поданого проекту педагогічного навантаження на даний 

навчальний рік (Додаток 1.1)  

  

Ухвалили:  

Прийняти проект педагогічного навантаження на 2021-2022 н.р. за основу. 

 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії.  

Розпочався новий навчальний рік, викладачі циклової комісії повинні погодити 

навчально-методичну документацію з дисциплін які ними читаються з урахуванням 

робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. 

На початок занять внести зміни в робочі програми та відобразити години 

навантаження по кожній дисципліні згідно робочого навчального плану як в цілому 

так і по семестрах. 

 



Ухвалили:  

На початок навчального року (01 вересня 2021 року) внести зміни та подати на 

затвердження навчально-методичну документацію складену у відповідності робочого 

навчального плану на 2021-2022 н.р. 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №2 

Від 21 вересня 2021 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С.,Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л., Яворська Л.А.  

Порядок денний 

3. Розгляд та обговорення плану роботи циклової комісії на 2021-2022 н.р. 

Інформує голова циклової комісії 

4. Розгляд планів роботи кабінетів та гуртків на 2021-2022 н.р. 

Інформують завідувачі кабінетами та лабараторіями  

     3.Аналіз роботи циклової комісії за 2020-2021 н.р. та завдання на 2021 –                       

2022 н.р. 

Голова циклової комісії 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

   Матвієнко А.М. – голова циклової комісії. Довів до відома план роботи циклової 

комісії (Додаток 2.1) який було розглянуто та затверджено до виконання.  

 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії.  

Надав інформцію про подані на розгляд до затвердження цикловою 

комісією планів роботи кабінетів та лабораторій і гуртків при них на 2021-2022 

н.р. 

Плани складені у відповідності до розроблених заходів та робіт які 

проводяться та виконуются в навчальних кабінетах та лабораторіях та при 

гуртковій роботі для забезпечення безперервного навчального процесу. 

 

Ухвалили:  

Погодити подані до розгляду плани роботи кабінетів та лабораторіц і гуртків на 

I-II навчальні семестри на  2021-2022 н.р., по комісії дисциплін професійної підготовки 

спеціальності 193 ,,Геодезія та землеустрій”. 

 

 

 

 

 



ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

Слухали: Матвієнко А.М. – голова циклової комісії. 

 Надав інформацію про роботу циклової комісії дисциплін професійної підготовки 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в 2020-2021 н.р.: 

- Кількість відкритих занять – 11; 

- Кількість тижнів дисциплін – 1 ; 

- Виступи на засіданнях – 25;  

- Випуск інформаціних бюлетенів - 5                       

- Робота на галузь - 1  ; 

- Участь у конференціях - 3;  

- Кількість взаємовідвідувань - 186; 

   Також циклова комісія приймала роботу в вивчені питання « Удосконалення 

навчально-виховного процесу шляхом запровадження новітніх, високоефективних 

методик підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог ринку праці». (Додаток 

2.2.) 

Ухвалили: Роботу циклової комісії в 2021-2022 н.р. визнати задовільною. 

 

 

  

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

Від 18 жовтня 2021 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С.,Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л., Яворська Л.А. 

Павлик Н.Ф. 

Порядок денний 

1. Звіт про результати роботи по керівництву виробничою технологічною 

практикою у студентів 4-х курсів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

групи 41-Г. 

 

Інформує Матвієнко А.М.,Яворська Л.А. 

2. Екологічна грамотність студентської молоді як необхідна умова формування 

здорового способу життя. 

Інформують Яворська Л.А.  

3. Розгляд рекомендацій круглого столу ДП «НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти. 

Інформує Голова циклової комісії 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

         Матвієнко А.М.- голова циклової комісії, про керівництво практикою студентів 

групи 41-Г. Студенти знаходились на робочих місцях,виконували поставлені 

завдання,керівники практик на робочих місцях призначені, студенти приймають 

участь як при оформленні документації так і при виконанні польових робіт. Зауважень 

керівників практики не має. 

 Яворська Л.А. – проводила керівництво виробничої практики студентів групи 

41-Г, за результатами якої виявлено наявність студентів на робочих місцях згідно 

укладених угод. Студенти приймали участь в камеральних і польових роботах, 

забезпечені матеріалами роботи,та знаходяться під керівництвом керівників практик. 

(Додаток 3.1) 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Яворська Л.А. – завідувач методичним кабінетом,  надала інформацію про 

необхідність формування у студентської молоді екологічної грамотності як запоруки 

здорового способу життя в майбутньому. Відзначила що метою даного виховання є 

формування системних знань про природу, цілісність і єдність з нею суспільства, та 

пов`язаних впливів на неї.  

Викладачі постійно проводять роботу з формування екологічної грамотності та 

популяризації здорового способу життя студентів – що характеризує якість екологічної 

освіти та виховання стосовно неї. (Додаток 3.2.) 



 Ухвалили: Викладачам циклової комісії на протязі року проводити роботу з 

ознайомлення студентів із екологічними проблемами, формувати навики та вміння 

ведення здорового способу життя, що визначить їх високу екологічну освіту і 

виховання. 

 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії. 

Надав інформацію що 01.10.2021 ДУ «НМЦ вищої та фахової освіти» надійшов 

лист про рекомендації за результатами проведеного круглого столу, в якому 

наголошується про проведені онлайн засідання завідувачів спеціальностей 191 

«Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 

«Геодезія та землеустрій» на тему «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації 

освітнього процесу; (Додаток 3.3) 

Необхідно розглянути данні рекомендації до 20 жовтня 2021 року, надіслати свої 

пропозиції. 

Ухвалили:  

Розглянувши дані рекомендації надіслати пропозиції до ДУ «НМЦ вищої та фахової 

перед вищої освіти» 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Протокол №4 

Від 01 листопада 2021 року 

Присутні:Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л., Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про вакантні години на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  

Інформує Гоч В. С. 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

  Гоч В. С. – заступник директора з навчальної роботи, надала інформацію про 

звільнення з посади викладача Бойко О. І. Яка на спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» Читала дисципліни «Автоматизована земельно кадастрова інформаційна 

система», група 41-Г – 74.5 год.. Необхідно визначити викладача який буде 

виконувати дане навантаження. 

Матвієнко А. М. – голова циклової комісії, запропонував дані години надати Сокирко 

О. М.  

Ухвалили: Сокирко О.М. надати до існуючого пед. Навантаження на 2021-2022 н.р. 

вакантні години з дисципліни «Автоматизована земельно кадастрова інформаційна 

система» в обсязі 74.5 год.  

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

  



Протокол №5 

Від 30 листопада 2021 року 

Присутні:, Гоч В.С.,Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л.,Яворська Л.А.,Сокирко О.М. 

Порядок денний 

1.Аналіз успішності та відвідування занять студентами, виявлення причин 

неуспішності, та допомога в ліквідації заборгованостей. 

Доповідають Гоч В.С., Потабенко Т.Л. 

2. Формування соціально психологічної компетентності студента – 

майбутнього фахівця. 

Доповідає Матвієнко А.М.  

3.Обговорення відкритих занять. 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

         Потабенко Т. Л. – завідувач відділенням, надала інформацію про стан 

відвідування занять студентами та результати успішності за даний період навчання. 

Акцентовано увагу стосовно пропусків занять що в свою чергу відображується на 

результатах успішності відділення. Аналізуючи успішність наголошено про усунення 

не атестацій студентами та наголошено на подання інформації стосовно успішності, 

кураторами груп, батькам студентів які мають не атестовані  дисципліни (додаток 5.1). 

Гоч В. С. – Заступник директора з навчальної роботи, наголосила про необхідність 

контролю відвідування занять та успішності студентів, що дозволить успішно 

завершити семестрове навчання та вийти студентам на здачу екзаменаційної сесії. 

 

 Ухвалили:  

           Прийняти дану інформацію до відома, активізувати роботу студентів по 

ліквідації заборгованостей, куратору групи вжити заходів до зменшення пропусків 

занять та довести інформацію батькам про успішність їхніх дітей. 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, надав інформацію про формування 

соціально психологічної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження 



інформаційних технологій, у навчальний процес. Аналіз компетенцій показує їх 

креативність та дозволяє сформувати технічного фахівця, професійно технічної 

культури, вміння представити себе, та володіння вмінням спілкування, навиками 

роботи з послідуючим аналізом та відбором необхідної інформації (Додаток 5.2) 

Ухвалили: Продовжити роботу над підвищенням якості навчання студентів та 

акцентувати увагу на контролі пропусків занять, вживати необхідних заходів при 

виявленні відставання у навчанні та пропусках занять. 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, надав інформацію що викладачем 

циклової комісії Сокирко О. М. було проведено відкриті заняття з дисципліни «Вступ 

до спеціальності» група 13-А, 8 листопада 2021 року. (Додаток 5.3)  

Прошу надати інформацію. 

Сокирко О. М. – Викладач циклової комісії, заняття було проведено на тему: 

«Організація самостійного навчання. Робота з книгою та конспектування» 

Мета заняття – необхідність вміння уміло користуватись друкованою 

інформацією, та вміння користуватись інформацією з пошукових систем. 

Виступали: 

Яворська Л.А. – завідувач методичним кабінетом, наголосила на існуючих 

інтерактивних технологіях, які використовуються викладачем при вивченні 

дисципліни, під час заняття проведено тестування студентів, подача матеріалу 

виконувалась з використанням презентації  

Гоч В.С. – заступник директора з навчальної роботи. Викладач урізноманітнив 

форму проведення заняття, щодо подачі матеріалу. Застосовано сучасні прийоми 

подачі інформації та застосування сучасних прийомів при вивченні матеріалу.  

Ухвалили: Навчальне заняття проведено на належному методичному рівні, мета 

заняття досягнута, студенти ознайомились з видами самостійної роботи з різними 

носіями інформації. 

 

Голова циклової комісії                                               Матвієнко А.М. 

 

  



Протокол №6 

Від 30 грудня 2021 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М.,Яворська Л.А., Потабенко Т. Л. 

 

Порядок денний 

5. Організація контролю по підвищенню якості навчання та зменшення пропусків 

занять  

Інформує  Гоч В.С. 

 

6. Куратор групи як ключовий суб’єкт формування особистості молодого фахівця 

 

Доповідає Потабенко Т. Л. 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Гоч В. С. – заступник директора з навчальної роботи, надала інформацію про 

пропуски занять по коледжу та відділенню. Наголосила про роботу яка виконується з 

усунення даної проблематики: 

- навчальна частина надає інформацію про пропуски занять; 

- організовано що денний контроль за відвідуванням занять студентами; 

- доводиться інформація кураторові, та виясняється причина відсутності на 

заняттях; 

- з студентами схильними до пропусків занять проводяться виховні бесіди; 

- надається інформація батькам що до відвідування занять студентами. 

По підготовці якості знань яка проводиться згідно положення, по навчальному закладу 

розроблено: 

- систему оцінювання знань студентів; 

- критерії оцінювання якості знань; 

- написання директорських та комплексних контрольних робіт; 

- проводиться визначення рейтингу успішності студентів на отримання стипендії; 

- впроваджується контроль за практичним навчанням на відділенні. 

Ухвалили: Отриману інформацію прийняти до відома, працювати над підвищенням 

якості знань студентів, прагнути зменшення пропусків занять без поважних причин. 



Студентам донести критерії оцінювання знань по дисциплінах які вивчаються в 

навчальному році. 

 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Потабенко Т. Л. – Куратор групи 41-Г надала інформацію про формування особистості 

молодого фахівця куратором групи. (додаток 6.1) 

Ухвалили: Продовжити формування особистості молодого фахівця в роботі куратора 

групи, та посилатись на роботу: 

- планів виховної роботи; 

- форм і методів виховної роботи; 

- роботи гуртожитку; 

- роботи з батьками. 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

  



Протокол №7 

Від 28 січня 2022 року 

Присутні:Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М., Потабенко Т.Л., Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Аналіз успішності студентів відділення за перший семестр 2021-2022 н.р. 

Доповідає Потабенко Т. Л. 

 

2. Звіт завідуючими кабінетами і лабораторіями про виконану роботу в І семестрі в 

2021-2022 н.р. 

 

Доповідають: Завідуючі кабінетами і лабараторіями.  

3. Розгляд та погодження навчальної – методичної документації на ІІ семестр 2021-

2022 н.р. 

Доповідає: Голова та викладачі циклової комісії 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Потабенко Т. Л. – Викладач циклової комісії, надала інформацію про 

результати успішності студентів групи 41-Г в першому семестрі 2021-2022 н.р.  

В групі навчається 11 студентів. Якісний показник знань – 36%, Абсолютна 

успішність – 100% 

За семестр група пропустила 239 годин пропусків, що в середньому на студента 

становить 21.73 год.. Загальний відсоток відвідування занять 94.3%. У групі 2 

відмінники та 2 хорошисти. Середній навчальний бал групи 3.59 (Додаток 7.1) 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

  Завідуючих кабінетами, які надали інформацію про виконану роботу при кабінетах  

та лабораторіях в І семестрі 2020-2021 н.р. 

  Ухвалили:Завідуючим кабінетами і лабораторіями продовжити роботу з підтримання 

лабораторій і кабінетів в належному стані, викладачам приймати активну участь та 



надавати допомогу завідуючим кабінетами та лабораторіями у накопичені їх бази та 

матеріального забезпечення. 

 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії. Розгляд навчально-методичної 

документації на ІІ семестр 2021-2022 н.р. проводити протоколом даного засідання. 

Звернути увагу на затвердження екзаменаційних білетів які обов’язково повинні 

містити: тестовий контроль, теоретичне питання та практичне завдання. У випадку 

наявних нових навчальних програм з дисциплін розробити робочі програми та 

затвердити їх цим протоколом. 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №8 

Від 25 лютого 2022 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М.,Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд тем дипломного проектування для студентів групи 41-Г спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» 

2. Прохід роботи з вивчення методичної проблеми коледжу. 

3. Розгляд методичних матеріалів розроблених викладачами. 

 

Доповідають викладачі циклової комісії 

 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, наголосив, що студенти групи 41-Г денної 

форми навчання виходять в березні місяці  на переддипломну практику, а відповідно 

викладачі – керівники ДП мають погодити з студентами назви тем дипломних 

проектів,що дасть змогу студентам зібрати матеріал на виконання дипломного проекту. 

Уточнені теми ДП подати завідувачу відділення для складання наказу на дипломне 

проектування. (додаток 8.1) 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, відзначив, що творча група розглядає 

та вивчає питання удосконалення  навчально-виховного процесу шляхом 

запровадження новітніх високоефективних методик підготовки майбутніх фахівців 

відповідно до вимог ринку праці.  

Вивчення даної проблеми ґрунтується роботою групи, яка б відповідала за якість 

підготовки майбутніх спеціалістів стосовно вимог ринку праці. 

Викладачі коледжу впроваджують в своїй роботі удосконаленні методи які 

базуються на впровадженні новітніх високоефективних методик вивчення матеріалів. 

 

Яворська Л.А.-завідувач відділенням,голова творчоїгрупи,підтер- 



дила використання високоефективних технологій при підготовці фахівців за 

спеціальністю, дані технології використовуються викладачами при розробці курсових 

та дипломних проектів, тестуванні та підведені підсумків занять та навчальних практик. 

Ухвалили: 

Продовжити роботу по підготовці удосконалення навчально-виховного процесу, 

запроваджувати новітні технології та методики підготовки майбутніх фахівців, 

акцентувати напрямок їх підготовки до вимог ринку праці. 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії,наголосив що викладачі циклової 

комісії постійно приймають участь в розробці методичних матеріалів, які потім 

використовуються ними при вивченні дисциплін щодо підготовки майбутніх фахівців. 

Викладачі створили навчально-методичне забезпечення занять, яке дозволяє більш 

ефективно використовувати час, та біль якісно подавати лекції та лабораторно-

практичні роботи. 

Виступали: 

Гоч.В.С.- заступник директора з навчальної роботи,відзначила,що викладачі  

комісії з розумінням ставляться до поставленої проблеми-розробки методичних 

матеріалів, постійно їх удосконалюють та накопичують. 

Яворська Л.А.- завідувач відділенням, також відзначила позитивну тенденцію 

розробки сучасних матеріалів для проведення занять, їхню повноту та актуальність, 

індивідуальну роботу викладачів циклової комісії над ними. 

Ухвалили: 

Продовжити роботу над створенням та поповненням методичних матеріалів, 

довести їх для представлення на огляд в ДП НМЦ «Агроосвіта»  

 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

  



Протокол №9 

Від 18 березня 2022 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М., Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Виховна робота із студентами під час практичного навчання. 

 

Доповідає Яворська Л.А. 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали: Яворська Л.А. – викладач циклової комісії, яка відзначила, що виховання 

молоді у навчальному закладі керується нормативними документами, які стосуються 

студентського життя та набуття практики застосуванням питань реформування вищої 

освіти та закону України про вищу освіту. (Додаток 8.1) 

  Під час практичних занять майбутньому фахівцеві поряд із ситуаційними задачами 

ставиться питання виховання національних ідей, громадської позиції, 

інтелектуального розвитку та інших якостей. 

Виступали: Гоч В.С. – заступник директора з навчальної роботи, відмітила 

необхідність прививати студентам із виховними процесами та набуттям навиків 

практичних занять відповідальності, практичності та вміння знаходити вихід із 

ситуації, які складаються. 

Сокирко О.М. – викладач циклової комісії відзначила, що студенти, які мають 

невисокі теоретичні знання, професійно зарекомендовують себе під час проходження 

навчальних практик, при цьому вони набувають навиків ведення виробничих процесів, 

керування процесами та несуть відповідальність за виконані завдання. 

Ухвалили: Викладачам циклової комісії під час проходження навчальних практик 

продовжувати застосовувати принципи виховної роботи, щодо стимулювання набуття 

якісних практичних навичок з поєднанням їх з питаннями виховання молоді. 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 



Протокол №10 

Від 29 квітня 2022 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М.,Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Платформи та інтернет середовища у дистанційній формі навчання. 

Доповідає Сокирко О.М. 

2. Інтерактивність в освітньому процесі. 

Доповідає  Матвієнко А.М. 

3. Вивчення досвіду роботи викладача Матвієнка А.М. 

Доповідають Гоч В.С., Яворська Л.А. 

4. Обговорення відкритих занять 

Доповідають викладачі циклової комісії 

 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

 

Слухали: 

Сокирко А.М. – викладач циклової комісії, відзначила, що на сьогодні питання 

дистанційного навчання набуло актуальності із за подій, що відбуваються в нашій 

державі. Воно будується на наступних елементах: 

 Передачі інформації та методів її опрацювання 

Всі викладачі циклової комісії використовують різні платформи при проведенні занять. 

(Додаток 9.1)  

 

Виступали: Гоч В.С. – заступник директора з виховної роботи, відзначила актуальність 

даного питання, вміння викладачами використовувати різні платформи при 

дистанційному навчанні та задовільну активність студентів. 

 

Ухвалили: Викладачам циклової комісії продовжити роботу над створенням та 

впровадженням при дистанційному навчанні електронних матеріалів, які будуть 

використовуватись на платформах та інтернет середовищі в майбутньому. 

 

 



ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали: Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, надав інформацію про 

інтерактивність в освітньому процесі, відзначив продуктивність даних технологій при 

вивчені даних дисциплін дистанційно. (Додаток 9.2). 

 

Виступали: Гоч В.С. – відзначила, що питання інтерактивності навчального процесу 

набуває значного поширення із можливістю використання різних середовищ для 

отримання та передачі інформації на відстані.  

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

Слухали: Гоч В.С. – надала інформацію про вивчення досвіду викладача Матвієнка 

А.М., по темі: «Інтерактивність в освітньому процесі та моніторинг при дистанційній 

формі навчання». Відзначила ефективну результативність та досягнення відповідних 

результатів в освітніх процесів із застосуванням інтерактивних технологій. 

Яворська Л.А. – викладач циклової комісії, при вивченні досвіду відвідували заняття на 

яких спостерігалось вміння викладача застосовувати інтерактивні технології при 

вивчені матеріалу, проведені практичних та лабораторних занять. Студенти отримували 

необхідну інформацію, виконували тестові завдання та надсилали матеріали для 

перевірки.  

Ухвалили:  Роботу викладача із застосуванням інтерактивних процесів  в освіті 

визнати задовільною, викладачем використовується освітянський сервіс та різні 

акаунти, що дозволяє підвищити продуктивність студентів при вивчені матеріалу. 

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ 

Слухали: Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, 08.04.2022 р. було проведено 

відкрите заняття з дисципліни «Земельне право України» в групі 41-Г із застосуванням 

дистанційної подачі матеріалу. (Додаток 9.4). 

Виступали:  Яворська Л.А. – викладач циклової комісії, матеріал подавався в вигляді 

презентації, попередньо проведено тестування студентів, вказано мотивацію і 

актуалізацію матеріалу лекції, видано домашнє завдання. 

Гоч В.С. – заступник директора з навчальної роботи, відзначила продуктивність 

заняття, вміння та володіння матеріалу викладачем, доступність матеріалу та 

застосовування тестового контролю та поточного контролю по завершенні вивчення 

матеріалу. Лекція подавалась у вигляді презентації, що дозволило студентам 

самостійно працювати з матеріалом. 

Ухвалили: Заняття проведено на належному методичному рівні із застосуванням 

дистанційної форми навчання, студенти ознайомились з питаннями відповідальності 

земельного права. 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 



Протокол №11 

Від 31 травня 2022 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М.,Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про перевірку навчальної переддипломної практики студентів групи 41-Г  

Доповідає Матвієнко А.М. 

 

2. Про стан дипломного проектування студентів групи 41-Г 

 

Доповідають керівники дипломних проектів 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали: 

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, проводив перевірку переддипломної 

практики студентів групи 41-Г,яка проходила з 25.04. – 13.05.2022 року. На практику 

студенти з’явились  своєчасно,виконували роботу та окремі доручення на робочих 

місцях проходження практики, студентам створено необхідні умови, вони мають 

можливість збирати матеріали для виконання дипломного проектування. Надано 

консультацію по оформленню звітів за практику, зауважень від керівників практики не 

надходило.(додаток 11.1.) 

ДРУГЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, студенти групи 41-Г отримали 

завдання на дипломне проектування та виконують роботу над ним згідно затвердженого 

плану графіку. Проблемних студентів на сьогодні немає всі вчасно виконують роботи 

по проектуванню. 

Нормо контроль виконаних проектів виконуватиметься по мірі їх надходження 

згідно графіка виконання проектування. 

У разі виникнення проблемних питань вчасно попереджайте адміністрацію та 

батьків. 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 



Протокол №12 

Від 30 червня 2022 року 

Присутні: Сокирко О.М., Гоч В.С., Матвієнко А.М.,Яворська Л.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про результати захисту дипломних проектів студентами групи 41-Г  

Доповідають члени ДКК 

 

2. Звіт про роботу циклової комісії з дисциплін професійної підготовки 193 

«Геодезія та землеустрій» за 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідає голова циклової комісії 

 

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ 

Слухали:  

Гоч В.С. – заступник директора з навчальної роботи, студенти показали добрі 

знання під час захисту дипломних проектів, спостерігається володіння матеріалом 

проекту. Відповіді на запитання містили ґрунтовні пояснення.  

 

Матвієнко А.М. – член ДКК, надала інформацію про результати захисту 

дипломних проектів який проходив на відділенні «Землевпорядкування». До захисту 

допущено всіх студентів групи 41-Г, які успішно захистилися з наступними 

результатами: 

 До захисту допущено 11 осіб  

 Результати захисту : 

«5» 2 студента   (18,18 %) 

«4» 2 студента   (18,18 %) 

«3» 7 студентів  (63,64 %) 

 Якісний показник 36,4%  

 Успішність 100 % 

 Середній бал 3,54 

 

 

 

 

 

 



ДРУГЕ ПИТАННЯ 

 

Слухали: Матвієнко А.М. – голова циклової комісії, надав інформацію про роботу 

циклової комісії 2021-2022 н.р.:  

 Кількість відкритих занять – 3 

 Виступи на засіданнях – 22  

 Робота на галузь – 6 

 Участь у конференціях – 1  

 Кількість взаємовідвідувань – 138 

(Додаток 12.1) 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                      А.М.Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


