
                                                                                            
ПЛАН 

роботи циклової комісії агрономічних дисциплін 

на 2022-2023 н.р. 
№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Особливості та нові правила  організації 

навчального процесу в умовах воєнного часу в 

2022-2023 н.р. 

Серпень 

Голова ц/к, 

викладачі, 

адміністрація 

2. Розгляд та обговорення: 

- плану роботи циклової комісії; 

- тематичних планів; 

- планів гурткової роботи; 

- планів роботи кабінетів; 

- робочих навчальних програм; 

3. Ознайомлення з педагогічним навантаженням. 

4. Про функціонування укриття в коледжі для 

студенті та працівників. Правила організації дій в 

момент повітряних тривог.  

1. Обговорення особливостей роботи нової освітньої 

платформи «Googlе Class Room»  

Вересень 

Голова ц/к, 

Викладачі 

ц/к, 

адміністрація 

2. Особливості створення комплектів завдань з 

дисциплін агрономічного циклу для роботи з 

освітньою платформою коледжу 

1. «Цифрові інстументи Google для освіти» - 

використання нових додатків в освітній діяльності 

викладача  
Жовтень 

Голова ц/к., 

Куратори 

груп   
2. Патріотизм, як морально-духовна цінність та 

характерна особливість відповідального ставлення 

студенів до Батьківщини 

1. Організація навчальних, технологічної та 

переддипломної практик агрономічного циклу при 

дистанційній формі навчання та в умовах воєнного 

стану  
Листопад 

Голова ц/к, 

Пахович І.Л. 

 викладачі, 

куратори 

груп 2. 
 Принципи правового виховання, специфіка 

виховного процесу в коледжі 

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. Використання технологій дистанційного навчання та 

аналіз роботи викладачів циклової комісії з освітньою 

платформою «Google Class Room» 
Січень 

Голова ц/к, 

Погорєлова 

Г.М. 

викладачі 
2. Підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії: 

проходження курсів та нові можливості освітніх 

ресурсів для вдосконалення своєї майстерності  

1. Професія «агроном» - престижність майбутньої 

діяльності фахівців та рейтингове місце на ринку праці 

в Україні 
Лютий 

Голова ц/к,  

Пахович 

Н.М. 

викладачі, 

куратори, 

вихователі 

2. Профорієнтаційна робота циклової комісії 

агрономічних дисциплін в школах Миронівського та 

Канівського районів 

1. Планування організаційної  роботи на колекційно-

дослідному  полі (початок весняних робіт) 
Березень 

Голова ц/к, 

викладачі 2. Обговорення навчально-методичних матеріалів для 

подачі в НМЦ 

1. Планування та організація декади 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. Методи стимулювання навчально-пізнавальної  

діяльності студентів спеціальності «Агрономія» 

Травень 

Вакулік С.Л., 

Голова ц/к, 

викладачі 
2. Взаємозв’язок виїзних екскурсій та навчальних 

практик як важлива умова поєднання теоретичних 

знань з практичними навичками студента-агронома 

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 
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