
                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                   Заступник директора 

                                                                                  з навчальної роботи 

_________Г.М.Погорєлова 

 

 

 

ПЛАН 

роботи циклової комісії агрономічних дисциплін 

на 2019-2020 н.р. 

 
№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Підсумки і аналіз роботи ц/к за 2019-2020 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. Розгляд графіків проведення: 

а) відкритих занять; 

б) директорських контрольних робіт. 

1. Огляд комплексу методичного забезпечення 

Вересень 

Голова ц/к, 

Викладачі 

ц/к, 

адміністрація 

2. Обговорення навчально-методичних матеріалів 

для подачі в НМЦ 

3. Співпраця  з виробничими базами навчальної, 

технологічної та переддипломної практики: 

Итронівським інститутом пшениці 

ім..В.М.Ремесла та фірмою «Байєр» 

1. Закон про фахову передвищу освіту – це закон 

про поєнання освіти з виробництвом. 

Жовтень 

Голова ц/к, 

Погорєлова 

Г.М., 

Пахович І.Л. 

куратори 

груп 

2. ЗНО у вигляді підсумкової атестації для 

студентів груп ІІ курсу коледжу – нововведення 

та порядок організації 

1. Українська мова, як чинник державотворення 

 
Листопад 

Голова ц/к, 

викладачі, 

куратори 

груп 
2. Сутність та зміст виховної роботи куратора групи 

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. Моніторинг навчального процесу, як шлях 

підвищення якості навчання 

Січень 
Голова ц/к, 

викладачі 
2. «Правда про наркотики, спиртні напої, нікотинові 

вироби» та значимості їх в житті студентської 

молоді 

1. Якою має бути справжня людина, наші права та 

обов’язки 

Лютий 

Шлапацька 

В.Г.  

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. Організація та робота колекційно-дослідного 

поля 

1. Тиждень циклової комісії агрономічних 

дисциплін 

Квітень 

Голова ц/к, 

Пахович І.Л., 

Листуха 

М.М. 

викладачі 

2. Виробничі бази проходження практики – це 

майбутні робочі місця для працевлаштування 

студентів навчального закладу 

1. Організація роботи педагогічного колективу з 

питань працевлаштування майбутніх фахівців 

агрономічного напряму 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, 

Пахович І.Л. 
2. Роль практичного навчання у підвищенні рівня 

професійної підготовки студентів 

1. Підсумки навчально-виховної роботи за ІІ 

семестр 2019-2020 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______________2019 р. 

                                                       Голова циклової комісії агрономічних 

                                                        дисциплін____________С.М.Капленко 


