
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора 

з навчальної роботи 

__________Г.П. Кулаєць  

 

ПЛАН 

роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

на 2022-2023 н. р. 

№ Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

Виконавець  

1 2 3 4 

 1. Організаційна робота 

1. Обговорення плану роботи циклової 

комісії на 2022-2023 н. р. 

Вересень 

2022р. 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

  2. Розгляд та затвердження планів роботи 

кабінетів і лабораторій на 2022-2023 н.р. 

 Вересень  

2022р. 

Голова 

циклової 

комісії 

3. Розгляд та затвердження робочих 

програм з предметів та методичних 

матеріалів  

Вересень 

2022р. 

Голова 

циклової 

комісії 

4. Затвердження графіків проведення 

консультацій викладачами циклової 

комісії 

Вересень  

2022р. 

Голова 

циклової 

комісії 

5. Розгляд та затвердження індивідуальних 

робочих планів викладачів 

Вересень  

2022р. 

Голова 

циклової 

комісії 

  6. Оформити кабінети та методичні кутки 

згідно вимог 

До 

10.09.2022р. 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

  7. Розробити методичні матеріали до 

занять, враховуючи сучасні вимоги 

Протягом 

року 

Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

8. Здійснити поповнення кабінетів 

методичною, науковою літературою, 

дидактичним матеріалами щодо 

Протягом 

року 

Голова 

циклової 

комісії, 



впровадження в навчальний процес 

інноваційних технологій навчання? 

викладачі 

  3. Розробити методичні рекомендації до 

тем, що виносяться на самостійне 

опрацювання 

До 

15.09.2022р. 

Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

  4. Розробити ряд заходів до відзначення 

річниці від дня народження Т.Шевченка 

До 

01.03.2023р. 

Глеб О.В. 

  5. Оформити виставку до річниці від дня 

народження Г. Сковороди 

До 

01.12.2022р. 

   Глеб О.В. 

6. Ознайомитися з досвідом роботи 

кабінету української мови і культури 

спілкування інших начальних закладів 

Протягом 

року 

Глеб О.В. 

7. Провести презентацію методичних 

розробок викладачів 

15.04.2023р. Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

  8. Проводити консультації для студентів Протягом 

року 

Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

2. Робота зі студентами 

1. Проводити аналіз успішності студентів 

та розробити заходи щодо її покращення 

Протягом 

року 

Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

2. Провести  тиждень циклової комісії Листопад 

2022 р. 

Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

3. Провести екскурсії в обласну бібліотеку 

(відділ бібліографії), літературний музей 

Прикарпаття, місцями І.Франка 

Протягом 

року 

Глеб О.В., 

викладачі 

укр. мови 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  

цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін 

       Протокол № 1 від 01.09.2022 р. 

                        Голова циклової комісії:                                  Глеб О.В. 


