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ВСТУП 
 

 

У 2019-2020 навчальному році викладачі та майстри виробничого навчання, які 

входять до складу циклової комісії інформаційних технологій та комп’ютерних 

дисциплін, продовжили роботу над реалізацією генеральної загальної проблеми 

коледжу: «Підготовка конкурентоспроможного фахівця до майбутньої професійної 

діяльності на засадах компетентнісного навчання як стратегічний напрямок 

діяльності коледжу», методичної проблеми коледжу: «Підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів коледжу, іміджологічної культури, зростання мотивації 

до самовдосконалення як одна з головних умов надання якісної освіти» та методичної 

проблеми циклової комісії: «Підвищення рівня професійної компетентності 

викладачів комп’ютерних дисциплін ‒ запорука підвищення якості освіти». 

До початку навчального року була розроблена та оновлена плануюча документація 

з навчальних предметів: поурочно-тематичні плани та робочі навчальні програми,  

робочі програми. 

Відповідно до плану роботи протягом навчального року було проведено сім 

засідань циклової комісії, на яких розглядались питання підвищення рівня кваліфікації 

та педагогічної майстерності педагогів, впровадження новітніх технологій навчання у 

практику роботи викладачів на майстрів в/н, організації позаурочної виховної роботи. 

Багато уваги приділялось вирішенню питань організації практики здобувачів освіти, 

самостійної роботи студентів, проведенню індивідуальних занять.  

Студент відділення «Комп’ютерні технології» Гончарук Іван у квітні 2019 року 

посів ІІ місце  в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста. Такий результат свідчить про ґрунтовну фахову підготовку, яку 

отримують на заняттях здобувачі освіти коледжу. 

За 2018-2019 навчальний рік членами циклової було проведено ряд позааудиторних 

заходів. Так, до Міжнародного Дня Безпечного Інтернету, який проходив під гаслом 

«Разом для найкращого Інтернету», 5 лютого 2019 року студенти та педагоги коледжу 

стали учасниками онлайн-уроку на YourTube-каналі Спільноти академій Cisco України. 

Під час уроку учасники заходу отримали змістовну інформацію від начальника першого 

відділу Управління інформаційних технологій та програмування Департаменту 

кіберполіції України, майора поліції С. Самойлова та директора дивізіону архітектурних 

рішень, керівника напрямку ІТ-безпеки В. Іцкевич з питань про кібер-атаки та інтернет-

шахрайство, соціальну інженерію. Студенти також пройшли тестування з метою 

перевірки здібностей до кар’єри аналітика з кібербезпеки. 

У рамках тижня циклової комісії (з 25.03.2019 по 28.03.2019) пройшли заходи, у 

підготовці та проведенні яких були задіяні всі члени ЦК: 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний Дата 

проведення 

Категорія 

учасників 

Кількість 

учасників 

1. Інтелект-шоу «У світі 

інформації» 

Нейман Ю.О. 

Климухіна А. 

Гончарук І. 

25.03.19 Учні груп 

112 КТ,  

122 КТ 

20 
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2. Олімпіада з 

комп’ютерних 

дисциплін 

Максименко В.В. 26.03.19 Студенти 

груп  

242 ПО КТ, 

252 ПО КТ, 

262 ПО КТ 

14 

3. Студентська 

конференція на тему 

«Інформаційна безпека 

та комп’ютерні 

технології» 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

27.03.19 Студенти 

груп  

242 ПО КТ, 

252 ПО КТ, 

262 ПО КТ 

33 

4. Конкурс професійної 

майстерності серед 

учнів за професією 

4113 «Оператор з 

обробки інформації та 

програмного 

забезпечення» 

Нейман Ю.О. 28.03.19 Учні групи 

122 КТ 

15 

5. Підведення підсумків 

тижня 

Гамалій С.О. 29.03.19 Члени ЦК 5 

6. Нагородження 

активних учасників та 

переможців олімпіади, 

конкурсу 

Гамалій С.О. 05.04.19 Здобувачі 

освіти 

відділення 

КТ, 

викладачі 

72 

 

Більшість членів циклової комісії – молоді та малодосвідчені педагоги, тому вони 

приділяють багато уваги питанням підвищення фахової майстерності. Цьому сприяє  

участь у фахових семінарах, тренінгах, вебінарах, онлайн-уроках: 
 

Назва Організатор Дата 

проведення 

Учасники 

Тренінг з питань 

кібербезпеки та отримання 

знань про освіту та 

розвиток продуктивних 

сил у сфері кібербезпеки 

МОН України, ДНЗ 

«Київський професійний 

коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою», ГО 

«Українська Академія 

кібербезпеки» 

Жовтень 

2018 р. 

Гамалій С.О. 

Можливості Google в 

освітньому середовищі 

Освітній проект  

«На урок» 

Листопад 

2018 р. 

Гамалій С.О. 

Очно-дистанційний курс 

«Вступ до кібербезпеки»  

(з отриманням сертифікату 

інструктора з кібербезпеки) 

Мережна академія Cisco,  

ГО «Українська Академія 

кібербезпеки» 

Листопад 

2018 р. 

Гамалій С.О. 

Максименко В.В. 

Максименко В.Г. 
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Онлайн-уроки  

та тренінг з курсу  

«Вступ до кібербезпеки» 

Мережна академія Cisco  Грудень 

2018 р. 

Гамалій С.О. 

Тренінгова сесія 

«Проектування та 

створення електронних 

підручників і посібників» 

МОН України, Науково-

методичний центр 

«Агроосвіта» 

Грудень 

2018 р. 

Гамалій С.О. 

Максименко В.В. 

Онлайн-урок до Дня 

безпечного Інтернету 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

 Мережна академія Cisco, 

Департамент кіберполіції 

України  

Лютий 

2019 р. 

Здобувачі освіти 

коледжу, 

Максименко В.В. 

Курс «MS Office 365» Сумський державний 

університет 

Червень 

2019 р. 

Викладачі  

та майстри в/н 

коледжу 

 

З метою підвищення цифрової та медіаграмотності педагогів коледжу членами 

циклової комісії було проведено три заняття семінару «Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес», на яких викладачі та майстри в/н вивчали 

особливості роботи з програмами пакету MS Office, у соціальній мережі Facebook та 

прийоми роботи з відеофайлами засобами програми Movavi Video Suite. 

Велика робота проводилась членами ЦК з питань створення єдиного 

інформаційного простору коледжу. Максименко В.Г. є адміністратором офіційного веб-

сайту коледжу, здійснює розміщення навчальних матеріалів педагогів коледжу на 

Google-диску. Нейман Ю.О. – модератор  офіційної групи коледжу у спільноті Facebook, 

а Гамалій С.О. – групи, що інформує вступників про особливості роботи освітнього 

центру «Донбас-Україна», який працює на базі закладу освіти. 

Максименко В.В. брав участь у засіданнях обласної групи з розробки електронних 

підручників з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», у 

липні 2019 року пройшов навчання у Міжнародній Зеленій школі з питань 

впровадження інноваційних методів STEM/STrEAM навчання, Digital/цифрових кейсів, 

здобуття медіа та Soft Skills. 

Однак, поряд з цим існують певні проблеми у роботі. Більшість членів ЦК мають 

невеликий стаж роботи, тому комплекси навчально-методичного забезпечення 

дисциплін потребують доробки, систематизації. Недостатньо ефективно викладачами 

комп‘ютерних дисциплін вирішуються питання організації та контролю самостійної 

роботи студентів. Більшої уваги потребує індивідуальна робота як з обдарованими 

здобувачами освіти, так і з тими, які не встигають, мають пропуски занять. 

У 2019-2020 н.р. викладачі та майстри в/н, які забезпечують провадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти) за професією 4113 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, братимуть участь у 

проведенні самоатестації та атестації коледжу. 
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У 2019-2020 н.р. члени циклової комісії продовжують роботу над реалізацією 

генеральної загальної проблеми коледжу:  

 

«Підготовка конкурентоспроможного фахівця до майбутньої професійної 

діяльності на засадах компетентнісного навчання як стратегічний напрямок 

діяльності коледжу»,  

 

методичної проблеми року:  

 

«Формування професійних компетентностей здобувача освіти через 

впровадження сучасних технологій навчання та виховання як один із ключових 

факторів конкурентоспроможності фахівця в сучасних умовах». 

 

та методичної проблеми, над якою працюватиме циклової комісії:  

 

«Підвищення рівня професійної компетентності викладачів комп’ютерних 

дисциплін ‒ запорука підвищення якості освіти». 

 

Завдання циклової комісії на 2019-2020 н.р.: 

1. Постійне підвищення методичної майстерності викладачів та майстрів в/н 

шляхом участі у методичних семінарах, заняттях школи молодих викладачів, 

вебінарах, тренінгах.  

2. Впровадження компетентнісного підходу до проведення занять з фахових 

дисциплін. 

3. Продовження роботи над створенням і наповненням єдиного інформаційного 

простору коледжу, забезпечення вільного доступу до нього всіх учасників освітнього 

процесу. 

4. Посилення роботи з обдарованими здобувачами освіти, залучення їх до участі 

у науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах. 

5. Створення та оновлення паспортів комплексного методичного забезпечення 

предметів та професії, комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. 
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I.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ  
 

№ 

з/

п 

Прізвище,  

 ім’я по батькові 

Рік 

народ-

ження 

Посада 
Який навчальний 

заклад закінчив і коли 

Фах 

 за освітою 

1.  ГАМАЛІЙ 

Світлана 

Олександрівна 

1964 Завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету 

Чернігівський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. Т.Г. Шевченка, 

1986 

Вчитель фізики 

і астрономії 

2.  МАКСИМЕНКО 

Віктор 

Володимирович 

1994 Викладач 

комп’ютерних 

дисциплін 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. 

В. Даля, 

2017 

Інженер-дослідник з 

комп’ютеризованих 

систем та 

автоматики 

3.  МАКСИМЕНКО 

Володимир 

Геннадійович 

1970 Викладач 

комп’ютерних 

дисциплін 

Східноукраїнський 

національний 

університет 

ім. В. Даля, 

2008 

 
 
 
 

Економіст 

4.  НЕЙМАН  

Юлія 

Олександрівна 

1993 Майстер 

виробничого 

навчання, 

викладач 

Первомайський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 

2014, 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія, 

2019 

Майстер 

виробничого 

навчання; фахівець в 

галузі комп’ютерних 

технологій, 

викладач 

практичного 

навчання в галузі 

комп’ютерних 

технологій 

5.  СОЛОВЙОВ 

Костянтин 

Васильович 

1996 Майстер 

виробничого 

навчання 

Первомайський 

індустріально-

педагогічний коледж, 

2019  

 
 
 
 

Майстер 

виробничого 

навчання 
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП‘ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

№ 

з/

п 

З якого 

року 

працює в 

коледжі 

Рік проходження  

курсової перепідготовки 

Рік про-

ходження 

атестації 

Категорія, 

звання 

Педагогічне 

наванта-

ження 

1.  2001 ІПО ДЗ ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, 

2013 р. 

 

 

2015 Вища 

категорія, 

старший 

викладач 

_ 

2.  2017 – 

 

 

 

 

– Спеціаліст 750 

3.  2015 ІПО ДЗ ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, 

15.03.2016 р., 

навчається заочно СНУ  

ім. В. Даля; факультет 

інформаційних технологій та 

електроніки; автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

2018 Спеціаліст 

ІІ категорії 

432 

4.  2014 Навчається заочно в УІПА, 

факультет комп’ютерних 

інтегрованих технологій у 

виробництві та освіті 

(магістратура) 

2018 12 тарифний 

розряд, 

спеціаліст 

147 

5.  2019 Навчається у  Навчально-

науковому інституті фізики, 

математики та інформаційних 

технологій, спеціальність: 

комп'ютерні науки; 

денна форма навчання з 

індивідуальним графіком 

відвідування 

– 11 тарифний 

розряд 

– 

 

  



8 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

2.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  

 

№ 

з/

п 

Вид роботи Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  

Планування роботи циклової комісії 

(далі – ЦК) інформаційних 

технологій та комп‘ютерних 

дисциплін (далі – ІТтаКД) на 2019-

2020 н.р. 

Голова  

ЦК ІТтаКД 

Серпень 

2018 р. 
 

2.  

Обговорення на засіданнях ЦК 

ІТтаКД плануючої документації: 

− плану роботи ЦК; 

− графіку взаємовідвідування 

занять; 

− методичних рекомендацій та 

методичних розробок 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Згідно з 

планом 

роботи 

 

3.  
Уточнення педагогічного наванта-

ження на 2019-2020 н.р. 
Викладачі 

Вересень 

2018 р. 
 

4.  
Уточнення графіку проведення усіх 

видів практики 

Нейман Ю.О. 

Соловйов К.В. 

Максименко В.В. 

Максименко В.Г. 

Вересень 

2018 р. 
 

5.  

Розробка та коригування поурочно-

тематичних планів, робочих 

навчальних програм, освітніх 

робочих програм, матеріалів для 

проведення усіх видів практики 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Серпень- 

вересень 

2018 р. 

 

6.  

Вивчення змісту нових нормативних 

документів щодо викладання 

комп’ютерних дисциплін у 2019-

2020 н.р. 

Викладачі 
Вересень 

2018 р. 
 

7.  

Визначення індивідуальних 

методичних проблем та шляхів їх 

реалізації 

Викладачі 
Вересень 

2018 р. 
 

8.  

Вивчення та обговорення єдиних 

вимог щодо ведення навчальної та 

плануючої документації 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Вересень 

2018 р. 
 

9.  

Участь у засіданнях педагогічної,  

методичної та адміністративної рад 

коледжу 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 
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10.  

Організація роботи семінару 

«Впровадження  інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес» та 

проведення його засідань 

Голова  

та члени  

ЦК ІТтаКД 

Згідно з 

графіком 

роботи 

семінару 

 

11.  
Проведення засідань циклової 

комісії 

Голова 

ЦК ІТтаКД 

1 раз на два 

місяці 
 

12.  

Вивчення та впровадження іннова-

ційних форм та активних методів 

навчання 

Члени  

ЦК ІТтаКД 
постійно  

13.  

Продовження роботи по створенню 

електронних навчально-методичних 

комплексів дисциплін, усіх видів 

практичного навчання 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 
 

14.  

Участь у засіданнях обласної творчої 

групи з розробки електронних 

підручників з професії «Оператор з 

обробки інформації та програмного 

забезпечення» 

Максименко В.В. 

За графіком 

роботи НМЦ 

ПТО у 

Луганській 

обл. 

 

15.  

Підготовка матеріалів для участі 

коледжу в обласному 

презентаційному форумі «Живи і 

працюй в Україні» 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

Нейман Ю.О. 

Жовтень 

2019 р. 
 

16.  

Участь у підготовці та проведенні 

атестації коледжу (для професії 4113 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення): 

– розробка пакету ККЗ (завдання, 

еталони відповіді, критерії 

оцінювання та ін.); 

– проведення та перевірка ККЗ (під 

час самоатестації та атестації 

коледжу); 

– підготовка звітів; 

– подання інформаційних матеріалів 

Гамалій С.О. 

Нейман Ю.О. 

Максименко В.В. 

 

  

17.  

Підготовка та коригування 

матеріалів для підсумкового 

контролю знань здобувачів освіти:  

− тестових завдань; 

− комп‘ютерних тестів; 

− ККР; 

− екзаменаційних матеріалів  

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 
 

18.  Проведення поетапних кваліфіка- Члени  Згідно з  
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ційних атестацій, екзаменів, 

державних екзаменів 

ЦК ІТтаКД графіком 

навчального 

процесу 

19.  

Участь в організації та проведенні 

учнівських та студентських олімпіад 

з комп’ютерних дисциплін, 

підготовка матеріалів для їх 

проведення та звітів за результатами 

Голова та члени  

ЦК ІТтаКД 

Згідно з 

графіком 

навчального 

процесу 

 

20.  
Підготовка студентів до участі у 

науково-практичних конференціях  

Члени  

ЦК ІТтаКД 
  

21.  

Оновлення, проектування та 

розробка інформаційних матеріалів 

для роботи приймальної комісії 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 
 

22.  

Перегляд та оновлення матеріалів 

для проведення фахових вступних 

випробувань при вступі на базі ОКР 

кваліфікованого робітника:  

− програми фахового вступного 

випробування; 

− тестових завдань; 

− критеріїв оцінювання 

Голова та члени  

ЦК ІТтаКД 

Жовтень  

2018 р.  

–  

січень  

2019 р. 

 

23.  
Підготовка та проведення Дня 

циклової комісії 

Голова та члени  

ЦК ІТтаКД 

Лютий  

2019 р. 
 

24.  
Підготовка та проведення Дня 

безпечного Інтернету 

Голова та члени  

ЦК ІТтаКД 

Лютий  

2019 р. 
 

25.  

Підтримка роботи офіційного сайту 

коледжу, сторінок/груп у соціальних 

групах 

Максименко В.Г. 

Гамалій С.О. 

Нейман Ю.О. 

Постійно  

26.  

Підготовка матеріалів для 

розміщення їх на сайті коледжу, 

соціальних мережах 

Члени  

ЦК ІТтаКД 
Постійно  
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2.1.1 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» 

 

№ 

з/п 
Питання, які розглядаються 

Дата 

проведення 
Доповідачі 

Засідання І 

1.  

Комп‘ютерне тестування як одна із форм 

діагностики та контролю якості знань 

здобувачів освіти 

Практичне заняття. Тестова система 

MyTestX: створення тестових завдань різних 

типів, проведення тестування, збір та аналіз 

результатів 

Листопад 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

 

 

Максименко В.Г. 

 

Засідання ІІ 

2.  
Практичне заняття. Робота документами у 

форматах pdf та djvu 

Січень  

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Нейман Ю.О. 

Засідання ІІІ 

3.  

Технологія «перевернутого навчання» як одна 

із ключових тенденцій сучасних освітніх 

технологій.  

Практичне заняття. Створення ефективних 

презентацій як засіб реалізації технології 

«перевернутого навчання» 

Березень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

 

Максименко В.В. 
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2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ 

 

№ 

з/п 
ПІБ Тема, над якою працює викладач 

Кінцевий продукт 

(методичні розробки, 

публікації) 

1.  Гамалій С.О. 

Прийоми розвитку критичного 

мислення здобувачів освіти на 

заняттях зі спецдисциплін 

Методичні вказівки для 

педагогів коледжу 

2.  Максименко В.В. 

Формування предметних компетенцій 

студентів при вивченні дисциплін 

«Web-дизайн», «Основи комп‘ютерної 

графіки та веб-дизайну» 

Розробка НМК  

з дисциплін  

«Web-дизайн», «Основи 

комп‘ютерної графіки та 

веб-дизайну» на 

платформі LMS Moodle 

3.  Максименко В.Г. 
Застосування технологій 

дистанційного навчання 

Розробка електронного 

курсу з дисципліни 

«Бази даних» на 

платформі LMS Moodle  

4.  Нейман Ю.О. 
Освітні можливості відеохостингу 

YouTube 

Створення та 

оформлення YouTube-

каналу 

5.  Соловйов К.В. 
Застосування хмарних сервісів в 

освітньому процесі 

Розробка НМЗ з теми 

«Засоби комп’ютерних 

інформаційних систем» 

та розміщення його у 

хмарному сервісі Google 
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2.3. ГРАФІК ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ  

ЧЛЕНАМИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

І семестр  

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

Жовтень Листопад Грудень 

I II III IV V I II III IV I II III IV 

1.  Гамалій С.О.       2     5  

2.  Максименко В.В.    3    5      

3.  Максименко В.Г.   4           

4.  Нейман Ю.О.     5    3  2   

5.  Соловйов К.В.  4    4       3 

 

ІІ семестр 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ініціали 

Лютий Березень Квітень Травень 

I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV 

1.  Гамалій С.О.       4   3        

2.  Максименко В.В.   3        4       

3.  Максименко В.Г. 5     2          2  

4.  Нейман Ю.О.        5     5     

5.  Соловйов К.В.    4        2   4   
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2.4. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

№ 

з/п 
Тема Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

СЕРПЕНЬ 

1.  

Про нормативні документи та 

інструктивно-методичні рекомендації, що 

регламентують освітній процес у коледжі у 

2019-2020 н.р. 

Гамалій С.О. 

 

2.  
Затвердження плану роботи ЦК ІТтаКД на 

2019-2020 н.р. 
Гамалій С.О. 

 

3.  

Обговорення та затвердження плануючої 

документації на 2019-2020 н.р.: 

– поурочно-тематичних планів; 

– робочих навчальних програм; 

– графіку взаємовідвідування занять; 

– індивідуальних планів роботи; 

– графіку проведення додаткових занять 

Гамалій С.О. 

 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

4.  

Обговорення та затвердження плану 

проведення позааудиторної виховної 

роботи на 2019-2020 н.р.  

Гамалій С.О. 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  

Про підготовку коледжу до  проведення 

самоаналізу та атестаційної експертизи 

професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

Гамалій С.О. 

 

2.  

Про затвердження комплексних 

кваліфікаційних завдань (ККЗ) з 

професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки для проведення 

атестаційної експертизи робіт учнів 

Гамалій С.О. 

Нейман Ю.О. 

Максименко В.В. 

 

3.  

Про затвердження паспортів предметів та 

професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

Гамалій С.О.  

Викладачі  

та майстри в/н 

 

ЛИСТОПАД 

1.  

Місія викладача в умовах діджиталізації 

освітнього процесу: 

– інтеграція Moodle в інформаційно-

освітнє середовище коледжу; 

Гамалій С.О. 

 

Максименко В.В. 
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– дидактичні можливості хмарних сервісів 

в освітньому процесі; 

освітні можливості відеохостингу YouTube 

Соловйов К.В. 

 

Нейман Ю.О. 

2.  

Компетентнісний підхід до проведення 

сучасного заняття у системі професійної 

(професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти 

Гамалій С.О. 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

3.  

Про результати виконання ККЗ з 

професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки 

Максименко В.В. 

Нейман Ю.О. 

 

4.  
Затвердження тематики курсових робіт з 

дисципліни «Бази даних» 
Максименко В.Г. 

 

5.  

Затвердження екзаменаційних матеріалів 

для підсумкового контролю знань за І 

семестр 

Гамалій С.О. 

Викладачі 

 

СІЧЕНЬ  

(спільне засідання з ЦК соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін) 

1.  

Про результати успішності та якості 

навчання з комп’ютерних дисциплін, 

навчальної практики (за підсумками І 

семестру) 

Гамалій С.О. 

Викладачі та 

майстри в/н 

 

2.  
Застосування веб-сервісів в освітньому 

процесі 
Гамалій С.О. 

 

3. 

Ціннісні орієнтири сучасної української 

освіти та досвід їх формування (обмін 

досвідом) 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. 

Лабораторно-практичні заняття з 

комп’ютерних дисциплін: проблеми, 

пошуки та знахідки 

Гамалій С.О. 

Члени 

ЦК ІТтаКД 

 

2. 

Навчально-методичне забезпечення 

комп’ютерних дисциплін та його 

доступність для здобувачів освіти 

Гамалій С.О. 

Викладачі  

та майстри в/н 

 

3. 

Затвердження екзаменаційних матеріалів 

для підсумкового контролю знань за ІІ 

семестр 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

4. 

Затвердження екзаменаційних матеріалів 

для проведення фахових вступних 

випробувань для спеціальності 015.10 

Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології) 

Гамалій С.О. 

Максименко В.В. 

Максименко В.В. 

Нейман Ю.О.  
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ТРАВЕНЬ 

1. 
Аналіз проведення творчого дня ЦК 

ІТтаКД (круглий стіл) 

Члени 

ЦК ІТтаКД 

 

2. 

Затвердження матеріалів до комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фахових 

дисциплін 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

Максименко В.В. 

 

3. 
Організація самостійної роботи студентів з 

фахових дисциплін (обмін досвідом) 

Члени 

ЦК ІТтаКД 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. 

Про результати комплексного  

кваліфікаційного екзамену з фахових 

дисциплін 

Гамалій С.О. 

Члени ДКЕ 

 

2. 
Звіт викладачів про реалізацію методичної 

проблеми у 2019-2020 н.р. 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

 

3. 
Про результати роботи циклової комісії у 

2019-2020 н.р. 
Гамалій С.О. 
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2.5. ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальний 

Термін 

виконання 

1.  
Проведення додаткових занять з навчальних 

дисциплін 

Викладачі, майстри 

виробничого 

навчання 

За графіком 

навчальної 

частини  

2.  

Проведення індивідуальних занять з 

обдарованими здобувачами освіти для 

підготовки до участі у фахових конкурсах, 

олімпіадах 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 

3.  

Проведення конкурсів серед учнів та 

студентів: 

– професійної майстерності; 

– на кращу роботу (презентацію, друковану 

продукцію та ін.) з визначеної тематики; 

– кращу науково-дослідницьку роботу 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

Протягом 

року 

4.  
Участь у міських, обласних, регіональних 

олімпіадах, конкурсах, конференціях 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

За графіком 

проведення 
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2.6. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ  

ЧЛЕНІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

№ 

з/п 

Форма підвищення 

професійного рівня  
Хто бере участь Строк виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Участь у роботі обласних та 

всеукраїнських вебінарів 

Члени  

ЦК ІТтаКД 

За графіком роботи 

НМЦ ПТО 
 

2. 

Участь у роботі 

педагогічного тренінгу 

«Творимо сьогодні вже 

завтра: місія викладача в 

умовах діджиталізації 

освітнього процесу» 

Максименко В.В. 

Соловйов К.В. 

Нейман Ю.О. 

Жовтень  

2019 р. 
 

3. 

Участь у роботі обласних 

методичних секцій: 

− викладачів інформатики; 

− педпрацівників галузі 

інформаційних технологій; 

−працівників, відповідаль-

них за ведення веб-сайтів  

Нейман Ю.О. 

 

Соловйов К.В. 

 

Максименко В.Г. 

За графіком роботи 

обласних методичних 

секцій 

 

4. 

Участь у роботі обласного 

методичного об‘єднання 

викладачів інформатики та 

комп‘ютерної техніки ЗВО 

І-ІІ р.а. Луганської області  

Максименко В.В. 

 

Максименко В.Г. 

За графіком роботи 

ОМО 
 

5. 

Інноваційна модель STEM-

освіти: теоретичні аспекти,  

проблеми та напрямки 

впровадження в освітній 

процес 

Січень  

2020 р. 
Гамалій С.О.  

6. 

Участь у роботі фахових 

навчальних тренінгів, 

семінарів, онлайн-уроків  

Голова та члени 

ЦК ІТтаКД 
Протягом року  

 

 

 

 

 


