
                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                   Заступник директора 

                                                                                  з навчальної роботи 

_________Г.М.Погорєлова 

 

ПЛАН 

роботи циклової комісії агрономічних дисциплін 

на 2021-2022 н.р. 

 
№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Карантинні умови та правила  організації 

навчального процесу в 2021-2022 н.р. 

Серпень 

Голова ц/к, 

викладачі, 

адміністрація 

2. 30-років Незалежності  України 

3. Розгляд та обговорення: 

- плану роботи циклової комісії; 

- тематичних планів; 

- планів гурткової роботи; 

- планів роботи кабінетів; 

- робочих навчальних програм; 

заходів щодо попередження та профілактики 

розповсюдження захворювання на короновірус 

4. Ознайомлення з педагогічним навантаженням. 

1. Обговорення нових освітніх стандартів та змін  в  

навчальних планах спеціальностей «Агрономія» 

та «Агрономія» спеціалізація Організація і 

технологія ведення фермерського господарства 
Вересень 

Голова ц/к, 

Викладачі 

ц/к, 

адміністрація 2. Обговорення навчально-методичних матеріалів 

для подачі в НМЦ 

1. Про рівень психологічного здоров'я студенства та 

вміння адаптуватись в соціумі, колективі коледжу 

Жовтень 

Голова ц/к, 

Вакулік С.Л., 

Погорєлова 

Г.М. 

куратори 

груп 

2. Інформаційно-ресурсне забезпечення та вміння 

працювати з освітніми платформами «MООDL», 

«CLASS WОRK»,  використання можливостей 

хмарних технологій. Робота з електронним 

журналом. 

1.  Формування  життєвих та професійних 

компетенцій у студентів спеціальності 

«Агрономія» під час вивчення предметів, 

дисциплін Листопад 

Голова ц/к, 

Вакулік С.Л. 

Шлапацька 

В.Г. 

викладачі, 

куратори 

груп 
2. 

Авторитет куратора групи, з чого він 

складається? 

1. Організація та досвід виховної роботи з батьками 

студентів (підсумки батьківських зборів в агрономічних 

групах в кінці навчального семестру) Грудень 

Голова ц/к, 

викладачі, 

куратори 2. Підсумки навчально-виховного процесу 



 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 
 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 

1. Складання  квестів різного рівня  складності та 

введення їх в навчання як один із видів тестових 

завдань Січень 

Голова ц/к, 

Рибак С.В. 

викладачі 2. «Портрет сучасного педагога» - особливості 

взаємовідносин  між викладачем та студентом 

1. «Як уникнути психологічного тиску з боку 

інших» - психолого-педагогічний тренінг 

Лютий 

Голова ц/к, 

викладачі, 

куратори, 

вихователі 

2. Профорієнтаційна робота циклової комісії 

агрономічних дисциплін в школах Миронівського 

та Канівського районів 

1. Тестовий контроль, його можливості, місце в 

навчальній роботі 

Березень 
Голова ц/к, 

викладачі 
2. Планування організаційної  роботи на 

колекційно-дослідному  полі (початок весняних 

робіт) 

1. Тиждень циклової комісії агрономічних 

дисциплін 

Квітень 

Голова ц/к, 

Пахович І.Л., 

Листуха 

М.М. 

викладачі 

2. Весняна посівна кампанія - виїзне засідання 

циклової комісії агрономічних дисциплін на поля 

навчально-дослідного господарства коледжу. 

1. «Булінг – уникаємо конфліктних ситуацій» - 

особливості взаємовідносин між студентом і 

викладачем,  між студентом і студентом. Травень 

Вакулік С.Л., 

Голова ц/к, 

викладачі 2. Професійне тестування випускників навчального 

закладу 

1. Обговорення та оцінка конкурсних матеріалів 

представлених на виставку до НМЦ 

Червень 

Голова ц/к, 

викладачі, 

Погорєлова 

Г.М. 

2. Виїзне засідання циклової комісії агрономічних 

дисциплін на поля навчально-дослідного 

господарства коледжу – вивчення технологічних 

процесів вегетації польових культур 

1. Підсумки навчально-виховної роботи за ІІ 

семестр 2021-2022 н.р. 
Липень 

Голова ц/к, 

викладачі 2. Про виконання методичної роботи та планів 

роботи ц/к, кабінетів, гурткової роботи 

 

                                                          Розглянуто на засіданні циклової комісії 

                                агрономічних дисциплін 

Протокол №____від______________2021 р. 

                                                       Голова циклової комісії агрономічних 

                                                        дисциплін____________С.М.Капленко 
 


