
Протокол № 1 

 

засідання циклової комісії 

дисциплін загальноосвітньої 

підготовки від 31 серпня 2022 

року. 

Присутні: 9  членів 

комісії. 

   Відсутні: Окіпняк П.М. 

Порядок денний. 

 

1. Аналіз роботи комісії за минулий навчальний рік. Основні проблеми над 

якими комісія працюватиме в 2022 – 2023 н. р. 

Голова циклової комісії. 

2. Розгляд та обговорення плану роботи циклової комісії на 2022-2023 н. р. 

Голова циклової комісії. 

3. Розгляд та обговорення навчально - методичної документації на 2022 - 2023 

н. р. 

Викладачі комісії. 

4. Розгляд та обговорення планів самоосвіти викладачів. 

Викладачі комісії. 

5. Розгляд та обговорення планів проведення відкритих заходів.. 

Викладачі комісії. 

 
1. Слухали: 

Аналіз роботи комісії за минулий навчальний рік та основні проблеми 

над якими комісія працюватиме в 2022 - 2023 навчальному році.   
Виступили: 

Голова циклової комісії: Протягом 2021 - 2022 навчального року робота 

комісії  була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання як фактор 

формування позитивної мотивації пізнавальної діяльності студентів. 

Всі заходи, які планувалися - виконані. 

Викладачами циклової комісії на протязі року проводилися відкриті 

заняття та виховні заходи, заняття гуртків та консультацій. 
Ухвалили: 

Роботу комісії в 2021 - 2022 навчальному році вважати 

задовільною та працювати над проблемами, які стоять перед комісією в 2022-

2023 навчальному році. 

 
2. Слухали: 

Голову циклової комісії, яка представила на розгляд комісії план 

роботи циклової комісії на 2022-2023 навчальний рік.   
Виступили: 
Голова циклової комісії: В 2022 – 2023 навчальному році для членів 

комісії залишаються актуальними питання активізації навчального процесу, 

участь у конкурсі «Моє   краще   заняття»,   участь   у  конкурсі педагогічної  

майстерності «Педагогічний ОСКАР» ДУ «НМЦ вищої та фахової перед 

вищої освіти». 

           Проблема над якою буде  працювати комісія у 2022 – 2023  навчальному 



році «Формування навчально – пізнавальних та виховних компетентностей 

студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на 

принципах розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює 

інноваційну діяльність у коледжі». 

На основі аналізу роботи і загальних  завдань удосконалення 

навчально - виховного процесу в навчальному закладі циклова комісія у 

2022 – 2023 навчальному році буде проводить роботу над такими 

проблемами: 

1) запроваджувати інформаційно – комунікаційні технології; 

2) використовувати форми і методи активного навчання і 

виховання, інноваційні технології навчання; 

3) удосконалювати методичне забезпечення предметів, що 

формують фахівця як спеціаліста; 

4) застосовувати комп'ютери та інші сучасні технології у навчальному 

процесі. 
Ухвалили: 
Пропозиції викладачів занести до плану та рекомендувати план роботи 

циклової комісії на 2022 – 2023 навчальний рік навчальній частині до 

затвердження. 

 
3. Слухали: 

Навчально - методичну документацію розроблену викладачами на 2022 

- 2023 навчальний рік. 
Виступили: 
Кучерява К.М.: У 2022– 2023 навчальному році навчання дисциплін 

загальноосвітньої підготовки здійснюватиметься за навчальними програмами 

розробленими відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої школи. Рівень стандарту.  

Бойко В.П.: Складена робоча програма з дисципліни «Математика. 

Вища математика» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні 

технології (автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за 

навчальною програмою – 146, з них на заняттях – 110, самостійна робота - 36. 

Робоча програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

Кучерява К.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Біологія та 

екологія»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 190, з них на заняттях –  140, самостійна робота – 50. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

Кучерява К.М.: Складена робоча програма з дисципліни « Хімія» для 

здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною програмою – 

162, з них на заняттях – 122, самостійна робота – 40. Робоча програма 

складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). 

Лебідь М.І.: Складена робоча програма з дисципліни « Громадянська 

освіта» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 



(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 96, з них на заняттях – 70, самостійна робота - 26. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

Лебідь М.І.: Складена робоча програма з дисципліни «Історія України» 

для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 54, з них на заняттях – 40, самостійна робота – 14. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

Лебідь М.І.: Складена робоча програма з дисципліни « Всесвітня 

історія» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 96, з них на заняттях – 70, самостійна робота – 26. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

                Демченко Н.Л.: Складена робоча програма з дисципліни « Українська 

література» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія.  Всього годин за навчальною 

програмою  – 108, з них на заняттях –  80, самостійна робота – 28. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). 

Демченко Н.Л.: Складена робоча програма з дисципліни «Українська 

мова» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 108, з них на заняттях – 80, самостійна робота – 28. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.). 

Окіпняк П.М.: Складена робоча програма з дисципліни «Іноземна 

мова» для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 96, з них на заняттях – 70, самостійна робота – 26. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми  з дисципліни,    

затвердженої  наказом МОН України. київ.2018. 

Окіпняк П.М.: Складена робоча програма з дисципліни «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» для здобувачів  спеціальності 208 

Агроінженерія. Всього годин за навчальною програмою – 195,  з них на 

заняттях – 96, самостійна робота – 99. (ІІІ семестр на заняттях – 122 год, , 

самостійна робота – 62 год.  ІV   семестр на заняттях – 36 год, , самостійна 

робота – 37 год.). Робоча програма складена на підставі навчальної програми   

для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі 

спеціальності 5.10010202 «Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних  і обладнання». 

Окіпняк Г.Й.: Складена робоча програма з дисципліни  «Зарубіжна 

література»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 



(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 96, з них на заняттях – 70 самостійна робота – 26 Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми  з дисципліни,    

затвердженої  наказом МОН України від 03. 08 . 2022 року № 698. 

Окіпняк П.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Іноземна 

мова»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 

програмою – 100, з них на заняттях – 74, самостійна робота – 26. Робоча 

програма складена на підставі навчальної програми  для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої  наказом МОН України від 14.11.2003  

року № 757. затвердженої  наказом МОН України Київ 2018. 

Бардадим І.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Фізичне 

виховання»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт). Всього годин за навчальною програмою – 75, з 

них на заняттях –64, самостійна робота – 11. Робоча програма складена на 

підставі навчальної програми  з дисципліни,    затвердженої  наказом МОН 

України від 14.11.2003  року № 757. 

Бардадим І.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Фізичне 

виховання»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт). Всього годин за навчальною програмою – 42, з 

них на заняттях – 42. Робоча програма складена на підставі навчальної 

програми  з дисципліни,    затвердженої  наказом МОН України від 

14.11.2003  року № 757. 

Бардадим І.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Фізичне 

виховання»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт). Всього годин за навчальною програмою – 90, з 

них на заняттях –72, самостійна робота – 28. Робоча програма складена на 

підставі навчальної програми  з дисципліни,    затвердженої  наказом МОН 

України від 14.11.2003  року № 757. 

Бардадим І.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Фізичне 

виховання»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт). Всього годин за навчальною програмою – 120, з 

них на заняттях –84, самостійна робота – 36. Робоча програма складена на 

підставі навчальної програми  з дисципліни,    затвердженої  наказом МОН 

України від 14.11.2003  року № 757. 

Бардадим І.М.: Складена робоча програма з дисципліни  «Фізична 

культура»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт). Всього годин за навчальною програмою – 284, з 

них на заняттях – 210,  самостійна робота – 74. Робоча програма складена на 

підставі навчальної програми  з дисципліни,    затвердженої  наказом МОН 

України від 23. 10 2017  року № 1407. 

Павлова Л.О.: Складена робоча програма з дисципліни  

«Культурологія»  для здобувачів спеціальностей: 208 Агроінженерія. Всього 

годин за навчальною програмою – 45, з них на заняттях – 30, самостійна 

робота – 15. Робоча програма складена на підставі  програми   затвердженої 

Науково – методичним центром вищої освіти, 2004. 

Павлова Л.О.: Складена робоча програма з дисципліни  «Історія 

України»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за навчальною 



програмою – 150, з них на заняттях – 110, самостійна робота – 40. Робоча 

програма складена на підставі  програми   затвердженої Науково – 

методичним центром вищої освіти, 2019. 

Павлова Л.О.: Складена робоча програма з дисципліни  

«Культурологія»  для здобувачів спеціальностей: 275.03 Транспортні 

технології (автомобільний транспорт), 208 Агроінженерія. Всього годин за 

навчальною програмою – 46, з них на заняттях – 34, самостійна робота – 12. 

Робоча програма складена на підставі  програми   затвердженої Науково – 

методичним центром вищої освіти, 2004.  

Кучерява К.М.: Складено план роботи кабінету «Хімії, біології і 

екології » та план роботи гуртка, що буде працювати при кабінеті. 

Бойко В.П.: Складено плани роботи кабінету «Фізики і астрономії, 

математики» та  план  роботи гуртка, що буде працювати при кабінеті. 

Лебідь М.І.: Складено план роботи кабінету «Історії та суспільних 

дисциплін, громадянської освіти»  та план роботи гуртка, що буде працювати 

при кабінеті. 

Демченко Н.Л.: Складено план роботи кабінету «Української мови та 

літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної 

літератури» та план роботи гуртка, що буде працювати при кабінеті. 

Бойко Н.О.: Складено план роботи кабінету «Економіки і організації 

аграрного виробництва; організації та планування роботи підприємств; основ 

підприємництва і управлінської діяльності» та план роботи гуртка, що буде 

працювати при кабінеті. 

Бардадим І.М.: Складено план роботи кабінету «Фізичного виховання, 

фізичної культури» та план роботи гуртка, що буде працювати при кабінеті. 

Окіпняк П.М.: Складено план роботи кабінету «Іноземної мови» та 

план роботи гуртка, що буде працювати при кабінеті. 

Ухвалили: 

Робочі програми з дисциплін «Зарубіжна література», «Хімія», «Біологія 

та екологія», « Українська мова», «Історія України», « Українська 

література» «Фізика і астрономія», «Іноземна мова», «Інформатика. 

Комп’ютери та комп’ютерні технології», 

« Математика. Вища математика» та плани роботи кабінетів, лабораторій 

та гуртків , що працюватимуть при кабінетах рекомендувати навчальній 

частині до затвердження. 

 

4. Слухали: Плани самоосвіти викладачів. 
Виступили: 

Кучерява К.М.: Розкрити в своїх планах модернізацію  освіти. Методику. 
Практику. Досвід. Формувати наукові засади професійної мобільності 
викладача вищої школи. 

               Бойко Н.О.: Впроваджувати інноваційні технології навчання. 
Педагогіку   і психологію. Актуальні питання з проблем виховання. 
Українознавство. Формувати здоровий спосіб життя у навчальному процесі . 

Окіпняк П.М..: Використати теоретичні та

 методичні основи розробки і  впровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес вищої школи. 

Бойко В.П.: Використати інтерактивні методи як засіб створення 

освітнього середовища. Сприяти науковим засадам професійної мобільності 

викладача вищої школи. 



Павлова Л.О.: Самостійна робота студентів - вища форма навчальної 

діяльності у коледжі. 
Ухвалили: 
Упорядкувати плани самоосвіти включивши розглянуті розділи та 

подати на затвердження директору коледжу 

 

5. Слухали:  Розгляд  та  обговорення планів проведення   

відкритих заходів. 
Виступили: 

 Бардадим   І.М:   з   13.09.2021р.   по   17.09.2021   р.  проведемо  з 
Лисак В.А. «Олімпійський тиждень» присвячений Дню фізичної культури і 
спорту протягом якого проведемо ряд відкритих заходів, товариських 
зустрічей з футболу та волейболу. 

Лисак В.А.: планую провести Всеукраїнський Олімпійський урок,  

відкритий спортивний захід з легкої атлетики присвячений «Міжнародному 

дню студентського спорту», відкритий спортивний захід, товариська зустріч з  

волейболу присвячена «Міжнародному дню студентського спорту».   
                     Ухвалили: 

 План проведення відкритого «Олімпійського тижня» присвяченого 

Дню фізичної культури і спорту та плани відкритого спортивного заходу з 

легкої атлетики присвячений «Міжнародному дню студентського спорту» та 

відкритого спортивного заходу, товариська зустріч з  волейболу присвячена 

«Міжнародному дню студентського спорту» рекомендувати навчальній 

частині до затвердження. 
Виступили: 

Бардадим   І.М:  планую провести відкритий спортивний захід, 

товариська зустріч з  футболу присвячена «Міжнародному дню студентського 

спорту» та відкритий спортивний захід з легкої атлетики присвячений 

«Міжнародному дню студентського спорту».   
Ухвалили: 

Плани проведення відкритого спортивного заходу, товариська зустріч з  

футболу присвячена «Міжнародному дню студентського спорту» та 

відкритого спортивного заходу з легкої атлетики присвяченого 

«Міжнародному дню студентського спорту» рекомендувати навчальній 

частині до затвердження. 

 

 

Голова комісії Катерина Кучерява 



Протокол № 2 

 

засідання циклової комісії 

дисциплін загальноосвітньої 

підготовки від 26 жовтня 2022 

року. 

Присутні: 9  членів 

комісії. 

   Відсутні: Окіпняк П.М. 

 

                                             Порядок денний. 

1. Особливості адаптації студентів нового набору до навчання в умовах 

навчального закладу. 

Викладачі 

2. Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на заняттях 

економічних дисциплін. 

Бойко Н.О. 

3. Обговорення проведених відкритих заходів. 

Викладачі 

4. Розгляд  та  обговорення планів проведення   відкритих заходів. 

Викладачі 

 

1. Слухали:  Особливості   адаптації  студентів  нового набору до навчання в 

умовах навчального закладу. 
Виступили: 
Кучерява К.М.: Суть адаптаційного періоду в коледжі полягає в тому, щоб 

зробити цей природний процес більш інтенсивним, безболісним і 

продуктивним. Перехід до нової соціальної ролі – ролі студента потребують 

часу для адаптації. В стінах коледжу діти зустрічають дружелюбність, 

доброзичливість, адже їх життя будується за іншими нормами і правилами. З 

цією метою проводиться анкетування студентів на різні теми пов'язані з 

адаптацією; проводяться тематичні виховні години, вечори відпочинку. 

Лебідь М.І.: Проведені загальноколеджівські та по групах батьківські 

збори; свято першого дзвоника; для студентів проводяться вечори відпочинку 

де приймають участь і студенти перших курсів. 

Бойко Н.О.: У групах студенти уже знають один одного та почуваються 

більш розкуто, захищено, спокійно. Атмосфера в групах спокійна, 

доброзичлива. 
Ухвалили: 
Адаптація студентів нового прийому  до  навчання  в  умовах  навчального  

закладу пройшла успішно; створювати і на далі атмосферу доброзичливості, 

стимулювання спілкування, зменшенню емоційної дистанції між студентами 

групи, між студентами та кураторами 

 

2. Слухали: Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на 

заняттях економічних дисциплін. 

Виступили: 



Бойко Н.О.:   Питання активізації навчання   відносяться до числа найбільш 

акту-альних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу 

активності в навчанні має певне значення, оскільки навчання і розвиток носять 

діяльнісний характер, і від якості навчання як діяльності залежить результат 

навчання, розвитку та виховання  здобувачів освіти. 

                  Ключовою проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності 

та якості навчального процесу є активізація пізнавальної діяльності. Її особлива 

значущість полягає в тому, що вчення спрямоване не тільки на сприйняття 

навчального матеріалу, але і на формування ставлення здобувачів освіти до самої 

пізнавальної діяльності. Перетворюючий характер діяльності завжди пов'язаний з 

активністю суб'єкта. Знання, отримані в готовому вигляді, як правило, 

викликають труднощі здобувачів освіти у їх застосуванні до пояснення 

спостережуваних явищ і вирішення конкретних завдань. Одним із суттєвих 

недоліків знань здобувачів освіти залишається формалізм, який проявляється у 

відриві завчених   теоретичних положень  від уміння застосувати їх на практиці. 

          В умовах гуманізації освіти існуюча теорія і технологія масового навчання 

повинна бути спрямована на формування сильної особистості, здатної жити і 

працювати в безперервно мінливому світі, здатною сміливо розробляти власну 

стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за 

нього відповідальність, тобто особистість само розвивається і само 

реалізовується.    

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до уваги та організовувати самостійні роботи з метою 

отримання студентами нових знань або оформлення вже отриманих результатів. 

 

 3. Слухали: Обговорення проведених відкритих заходів. 
 Виступили:  
Лисак В.А.:  14.09.2022 р.   провів  відкрите спортивно – виховне заняття 

«Всеукраїнський олімпійський урок». 

 Кучерява К.М.: навчально  – методична документація підготовлена на 

належному рівні. У ході заняття викладач використав презентацію та відеофільми. 

Заняття цікаве, змістовне. Студенти  ознайомилися із Українськими спортсменами 

– олімпійцями. 

 Окіпняк Г.Й.: студенти у ході заняття ознайомилися із історією виникнення та 

символікою олімпійських ігор,  а також із датами проведення  олімпійських ігор. 

  Демченко Н.Л.: спортивно – виховне заняття дало можливість студентам 

ознайомитися із літніми та зимовими олімпійськими іграми, видами спорту на 

олімпійських іграх. 
Ухвалили: 
Відкрите спортивно – виховне заняття «Всеукраїнський олімпійський урок» 
  проведене  на належному рівні, 

Виступили:  

Бардадим І.М: 19.09.2022 р.   провів  відкритий спортивний захід з легкої 

атлетики присвячений «Міжнародному дню студентського спорту» на якому було 

проведено кваліфікаційні та фінальні забіги на 100 метрів. 

Кучерява К.М.: спортивний захід розпочався з шикування та привітання 

учасників заходу. Приймали участь 26 учасників. У попередньому 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


кваліфікаційному та фінальному забігах приймали участь юнаки та дівчата. 

Лебідь М.І.: Перемогу здобули найсильніші.  Серед юнаків  – Чирка  М.(21А),  

Головко С. (13ТС), Коннов М.  (13АС). Серед дівчат – Кучерява Н. (31Т),  

Низельська В.(21А), Бабій Л. (13ТС). 
Ухвалили: 
Спортивний захід з легкої атлетики присвячений «Міжнародному дню 

студентського спорту» проведений на належному рівні, мета досягнута. 
Виступили: 
Лисак В.А.:  19.09.2022 р.   провів  відкритий спортивний захід з легкої 

атлетики присвячений «Міжнародному дню студентського спорту» на якому було 

проведено кваліфікаційні та фінальні стрибки в довжину з розбігу. 

Кучерява К.М.: на належному рівні підготовлена навчально – методична 

документація. активність студентів у  спортивному заході хороша. 

Павлова Л.О.: Програма проведення змагань була цікавою. Активність 

студентів хороша.  Переможці змагань – Чирка М. (21А), Пожар О – др.  (23АС), 

Головко С. (13ТС). 
Ухвалили: 
Спортивний захід з легкої атлетики присвячений «Міжнародному дню 

студентського спорту» проведений на належному рівні, мета досягнута. 
Виступили: 
  Барда дим  І.М:  26.09.2022 року провів відкритий спортивний захід, 

товариську зустріч   з   футболу між   збірними відділення «Агроінженерія» та 

відділення «Транспортні  технології  на  автомобільному  транспорті» 

присвяченому «Міжнародному дню студентського спорту».  

Мета  заходу - перевірити спортивні якості і уміння в умовах змагань, 

виявити кращих. 

Кучерява К.М.: Гра розпочалася привітанням команд. Проходила гра весело, 

активно, дружелюбно. Спостерігалась взаємоповага між членами команд. Мета 

досягнута. 

Лебідь М.І..: Гра проходила активно, з азартом.  З рахунком 1 : 0 перемогу 

здобула команда відділення «Транспортні  технології  на  автомобільному  

транспорті». 

Ухвалили: 

Товариська  зустріч з футболу між відділенням «Агроінженерія» та 

відділенням 

«Транспортні технології на автомобільному транспорті» проведена на 

належному рівні. 

Виступили:  

Лисак В.А.: 20.09.22 року  провів відкритий спортивний захід, товариську 

зустріч з  волейболу  присвячену «Міжнародному дню студентського спорту» між 

відділенням «Агроінженерія» та відділенням «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» 

Бойко Н.О.: підготовлена та є в наявності вся навчально - методична 

документація. Спортивний захід з волейболу дав можливість побачити цікаву 

гру, перевірити спортивні якості і уміння в умовах гри. 

Кучерява К.М.: розпочалось змагання з привітання учасників та 

ознайомлення з програмою змагань. Гра проходила активно, весело. Мета 

досягнута. З рахунком 2 : 1 перемогу здобула команда відділення «Транспортні  



технології  на  автомобільному  транспорті». 

Ухвалили: 

Спортивний захід з волейболу між збірними відділення «Агроінженерія» та 

відділення «Транспортні технології на автомобільному транспорті» проведений 

на належному рівні. 

 

3. Слухали: Розгляд  та  обговорення планів проведення   відкритих 

заходів. 

Виступили:  

Демченко Н.Л.: 08.11.2022 року планую провести відкритий захід – усний 

журнал «День української писемності і мови» приурочений до Дня української 

писемності і мови. На заході проведу поетичну скарбничку, пісенний диво грай та 

бібліографічний огляд літератури. (План у додатку 2.4) 

 Демченко Н.Л.: 09.11.2022 року планую провести відкрите заняття з 

української мови на тему «Солов’їна, калинова, українська моя мова».  На  занятті 

здобувачі освіти ознайомляться із положенням про Всеукраїнський конкурс 

знавців української мови ім. П. Яцика  та напишуть всеколеджівський диктант.   

Ухвалили: 

Плани проведення відкритого відкритий захід – усний журнал «День 

української писемності і мови» приурочений до Дня української писемності і 

мови., відкрите заняття з української мови на тему «Солов’їна, калинова, 

українська моя мова».  рекомендувати навчальній частині до затвердження. 

 

 

Голова комісії   Катерина Кучерява.  

 



 

                       

Протокол № 3 

 

засідання циклової комісії 

дисциплін загальноосвітньої 

підготовки від 26 листопада 2022 

року. 

Присутні: 10  членів комісії. 

 

План. 

1. Формування духовного світу особистості на заняттях з історії України. 

Павлова Л.О. 

 2. Математична генеалогія як засіб формування міжпредметних уявлень. 

Бойко В.П. 

   3. Обговорення проведених  відкритих заходів. 

Викладачі. 

 

 

1. Слухали: . Формування духовного світу особистості на заняттях з 

історії України. 

                        Виступили:   

                      Павлова Л.О.:  .  Поняття ―духовність‖ – багатогранне за своєю суттю 

і поєднує релігійне і світське розуміння. С.Кримський дає таке визначення 

духовності людини: ―Духовність – це здатність створювати той внутрішній світ, 

завдяки якому реалізується собі тотожність людини, її свобода від жорстокої 

залежності від ситуацій, які постійно змінюються‖. Навчальний предмет – історія 

– переживає сьогодні один з найцікавіших етапів у своєму розвитку, бо 

формується концепція історичної освіти в Україні. Метою державної 

Національної програми ―Освіта‖ (―Україна ХХІ ст.. ―) є виведення освіти в 

Україні на рівень розвинутих країн світу. А вирішити дану проблему можна лише 

тоді, коли     пріоритетним буде виховання духовно - моральної особистості. Саме 

в нинішніх умовах є дуже важливим становлення нової системи духовно-

моральних цінностей, нового світогляду, який би базувався на глибоких 

культурно – духовних традиціях нашого народу. Духовні, моральні цінності – 

основа суспільства, його живе коріння. Якщо вони є, якщо вони наповнюють душі 

людей – ніякі кризи не страшні, люди можуть впевнено дивитись у майбутнє.  

Отже,   головним  критерієм сьогодення є духовний світ людини. Кожна людина, 

кожна особистість – це неповторний всесвіт, і цінність її полягає саме в її 

неповторності та самобутності.   Особистість формується за сприяння суспільства, 

яке має створити належні умови.    Проблема духовного розвитку особистості 

вічні. Скільки існує людина, стільки вона намагається вдосконалити свій 

внутрішній світ. Особливу роль у цьому відіграють релігії і, зокрема, 

християнство як релігія особистості. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до уваги,  продовжувати формувати  духовний 

світ особистості.



2. Слухали:  Математична генеалогія як засіб формування 

міжпредметних уявлень. 

                       Виступили:  

                       Бойко В.П.: Р. Фейман: « Математика – знаряддя для міркування, бо 

все, що є на небі, в душі і на землі можна виразити в точному числі. І зовсім 

нестерпно, коли математик викладає математику без її застосування….» .  

                     Якісне навчання забезпечує засвоєння знань та формування умінь, що 

для здобувача  освіти  стануть підґрунтям у їх подальшому житті. Продуктом 

освіти є людина, особистість. Тож навчати  треба так, щоб здобувачі освіти 

відчули, що знання та вміння є для них життєвою необхідністю. Для системи   

освіти вирішальне значення має формувальний вплив  математики на особистість. 

Навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму 

знань, умінь і навичок, а сформувати її компетенції, визначити шлях до 

самовдосконалення, тому проблема міжпредметних зв’язків набуває важливого 

значення. 

                    Міжпредметні зв’язки є важливим принципом навчання ,  що забезпе-

чує взаємозв’язок наук природничо-математичного і суспільно- гуманітарного 

циклів. Проблема не стільки в оволодінні знаннями, а скільки в умінні застосо-

вувати їх на практиці в будь-якій життєвій ситуації та у професійній сфері. 

Взаємозв'язок у вивченні предметів - природний процес, зумовлений логікою 

навчання.  В повсякденній практичній діяльності кожна людина в тій чи іншій 

мірі має справу з розрахунками, плануванням, моделюванням, прийомами 

геометричних побудов та вимірювань, складанням та читанням таблиць, схем, 

діаграм, графіків, виконанням алгоритмів, аналізом масивів даних. Тому, 

вивчаючи кожну тему з математики, слід пов'язувати її з практичними задачами з 

життя чи інших навчальних дисциплін , доводити на конкретних прикладах її 

практичну значимість та коло застосувань.    

               Навчаючись математики, здобувачі  освіти  ознайомлюються з багатьма 

новими словами, виховують культуру мовлення, особливо тоді, коли вводяться  

нові терміни й символи. Слід  розповісти етимологію терміна, з якої мови похо-

дить слово , як перекладається, коли, хто і чому почав називати цим словом 

математичне поняття. 

           За таких умов використання прикладної задачі, складеної на матеріалах 

суміжних дисциплін, дає педагогічний ефект. Використання міжпредметних 

зв’язків спрямоване на формування у здобувачів освіти системи знань, умінь і 

навичок , робота з якими розвиває вміння осмислювати зміст понять та засто-

совувати здобуті знання на практиці, аналізувати результати, робити відповідні 

узагальнення, порівняння, висновки, розширює їх  кругозір. Такі задачі 

зумовлюють потребу у вивченні теоретичного матеріалу, свідчать, що 

математичні абстракції виникають із реального життя. Математика може сприяти 

вихованню національної самосвідомості , що є актуальним в наш час, коли 

Україна перебуває в процесі національного відродження. Для цього можна 

розв’язувати задачі на історичну тематику. Міжпредметні зв’язки та генеалогія в 

математиці - це не стільки «мости» між навчальними дисциплінами, але й засіб 

побудови цілісної системи навчання на основі спільності змісту знань і методів 

наукового пізнання. Систематична робота спрямована на свідоме сприйняття і 

використання математичних понять, їх аналіз, порівняння, класифікацію й 

узагальнення, дозволяє підвищувати культуру мовлення здобувачів освіти. 



Ухвалили: 

                    Інформацію прийняти до уваги, здійснювати міжпредметні зв’язки,  

які розвивають вміння осмислювати зміст понять та застосовувати здобуті знання 

на практиці в різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку 

знань і власних можливостей, розвитку нового творчого покоління громадян 

нашої Держави.  

 

3. Слухали: Обговорення  проведених   відкритих заходів. 

                      Виступили:  

                      Демченко Н.Л.: 08.11.2022 року провела відкритий захід – усний 

журнал «День української писемності і мови» приурочений до Дня української 

писемності і мови. На заході провела поетичну скарбничку, пісенний диво грай та 

бібліографічний огляд літератури.  

                      Кучерява К.М.: організаційна частина проведена вдало та сприяє 

створенню активного середовища в аудиторії.. На належному рівні підготовлена 

навчадьно – методична документація. Викладач у доступній формі пояснила 

історію виникнення  Дня української писемності і мови. 

                     Павлова Л.О.: під час проведення усного журналу всі присутні 

прослухали поетичну скарбничку, пісенний диво грай. З цікавістю студенти 

прослухали бібліографічний огляд літератури підготовлений працівником 

бібліотеки Потабенко Т.Л.. 

                      Бойко Н.О.: даний захід сприяв вихованню патріотичних почуттів, 

любові до рідної землі і рідної мови.  

                       Виступили:  

                      Демченко Н.Л.: 09.11.2022 року планую провести відкрите заняття з 

української мови на тему «Солов’їна, калинова, українська моя мова».  На  занятті 

здобувачі освіти ознайомляться із положенням про Всеукраїнський конкурс 

знавців української мови ім. П. Яцика  та напишуть всеколеджівський диктант.   

                    Лебідь М.І.: на належному рівні підготовлена навчадьно – методична 

документація. Викладач  у вступному слові довела до відома студентів 

Положення про Всеукраїнський конкурс знавців української мови ім.П.Яцика. 

                    Кучерява К.М.: під час написання всеколеджівського диктанту 

студенти були зосередженими, психологічний клімат в аудиторії сприяв активній 

роботі та розвитку творчого потенціалу. Мета заходу досягнута. 

Ухвалили: 

  Відкриті  заходи – усний журнал «День української писемності і мови» 

приурочений до Дня української писемності і мови. та відкрите заняття з 

української мови на тему «Солов’їна, калинова, українська моя мова» 

проведені на належному методичному рівні. 

 

Голова комісії  Катерина Кучерява   

 



 

Протокол № 4 

 

засідання циклової комісії 

дисциплін загальноосвітньої підготовки  

від 07 грудня 2022 рокуу 

 

План. 

 

1. Використання інтерактивних технологій на заняттях біології і екології.  

Кучерява К.М. 
 

2. Шляхи підвищення ефективності навчання: нетрадиційні та нестандартні 

уроки. 

Окіпняк Г.Й. 

  

 

1. Слухали: Використання інтерактивних технологій на заняттях 

біології і екології. 

                         Виступили:  

              Кучерява К.М.:  «Інтерактив» у перекладі з англійської «inter» – 

взаємний, «act» – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії.  Сутність 

інтерактивної методики в тому, що навчання ґрунтується на постійній активній 

взаємодії всіх учасників процесу. Відбувається безперервна співпраця в схемах 

«викладач –студент» і «студент – студент».   За допомогою інтерактивних 

технологій у кожного суб’єкта навчального процесу є рівна можливість проявити 

свої знання, вміння та навички.  Інтерактивні методи навчання використовуються 

з метою: створення психологічно комфортних умов навчання;   забезпечення 

можливості індивідуального сприйняття навчальної інформації;  залучення 

студентів до активного усвідомлення нової інформації, розвиток навичок 

рефлексії; формування навичок діалогового спілкування, критичного мислення і 

самостійної поведінки.  

Природничі науки, зокрема біологія і екологія, є однією з основних 

дисциплін яка формує   цілісний  світогляд, екологічний спосіб мислення, 

здоровий спосіб життя. Тому в наш час актуальною проблемою є використання 

інтерактивних вправ при викладанні біології та екології. 

На заняттях використовую інтерактивні технології кооперативного 

навчання, такі як робота в парах, робота в малих групах, акваріум, коло ідей;  

технології колективно – групового навчання – мікрофон, мозковий штурм, 

розв’язування проблем, ажурна пилка, незакінчене речення; метод проектів. 

Заняття будую відповідно до вимог програми наукового рівня подачі навчального 

матеріалу, щоб  воно було цікавим, захоплюючим, ефективним , результативним, 

орієнтованим на розвиток творчого потенціалу здобувача освіти. 

 

 

  

  

  



  

                     Ухвалили:  

                 Інформацію прийняти до уваги, застосовувати  в навчально-виховному 

процесі інтерактивниі технології. 

 
 

2. Слухали: Шляхи підвищення ефективності навчання: нетрадиційні 

та нестандартні уроки. 

                        Виступили:  

   Окіпняк Г.Й:  Нестандартні уроки — це неординарні підходи до 

викладання навчальних дисциплін. Мета їх проста: пожвавити нудне, 

захопити творчістю, зацікавити повсякденним, тому що інтерес — це 

каталізатор усієї навчальної діяльності. Нестандартні уроки — це завжди 

свята, коли активними є всі здобувачі освіти  та стають  творчим колективом 

та  збуджують інтерес   до матеріалу, що вивчається. 

Нетрадиційний – це такий урок, у якого його традиційні елементи 

виконуються нетрадиційними способами і на цій основі структура цього 

уроку істотно відрізняється від структури традиційного уроку .  Отже,  

можна стверджувати, що нетрадиційний урок – це розвиток, рух структури 

традиційного уроку.   

 Нетрадиційні уроки можна класифікувати за різними критеріями і 

основами. Наприклад, підсумково - узагальнюючі уроки можуть бути 

проведені у формі уроку-вікторини, уроку КВК, уроку-суду, уроку-турніру, 

уроку-прес-конференції,  ―Очевидне-неймовірне‖, ―Я хотів би знати...‖, 

―Подорож розділом‖ (темою),  гри ―Що? Де? Коли? Чому?‖, аукціону, 

―Фізика (хімія, біологія, математика) навколо нас‖, ―Інтерв'ю‖, ―Телеміст‖, 

―Захист проекту‖, ―Звіту науково-дослідному інституті‖, ―Патент‖, 

―Інформаційний пошук‖ та багато інших, у тому числі й ігрових.  

Часто викладачами коледжу використовуються театралізовані уроки:   

уроки- турніри, вікторини,  конкурси,   а також  урок- лекція, урок-семінар, 

урок-конференція,   урок-подорож, урок- захист навчальних проектів. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до уваги, підвищувати  ефективність  навчання 

використовуючи в своїй роботі  нетрадиційні та нестандартні уроки. 

 

 

Голова комісії   Катерина Кучерява   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


