
 



 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Дата 

 виконання 

Кому  

доручено 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Засідання 1 

1  Розглянути, обговорити і затвердити: 

- план роботи циклової  комісіі 

технологічних дисциплін на 2022-2023 

н.р.;  

- склад циклової комісії; 

- методичну проблему «Впровадження 

інформаційно-комунікативних 

технологій у освітньо-виховний процес, 

як запорука підвищення якості 

освіти»; 

- плани роботи фахових гуртків, плани 

кабінетів, лабораторій; 

- графіки і тематику проведення відкритих 

занять,  

- тематику методичних доповідей, 

розробок; 

- тематику курсових  робіт,курсових 

проєктів,  

-  тематику науково-пошукових робіт  та 

дослідницьких проєктів, 

-  комплексних контрольних робіт з  

фахових дисциплін циклу,                           

-    директорських контрольних робіт.  

серпень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу,  

майстри в/н. 

 

2 

 

 

 

 

 

Розглянути зміни та  доповнення: 

- до навчальних робочих програм, те-

матичних планів згідно із Державними 

стандартами фахової передвищої освіти 

України   

- створити системи дистанційного  і 

змішаного навчання в період воєнного 

стану   

- організувати можливість публікаціі 

навчального контенту різного формату-

аудіо, відео, з метою формування 

навчальної та професійної мотивації для 

здобувачів освітніх послуг .     

Засідання 2 

1 

 

Розглянути та проаналізувати  тематику:  

- відкритих занять,  

- методичних розробок,  

- методичних доповідей,  

-письмових рекомендацій з фахових 

дисциплін. 

жовтень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу,  

майстри в/н. 

зав. їдальнею  

 

2 Розглянути зміни до організації роботи   

їдальні коледжу, внести зауваження, 

пропозиції з метою покращення  

харчування та  обслуговування . 

3 Розглянути та затвердити план проведення 

тижня презентації технологічних дисциплін 



Засідання 3 

1 Розглянути та обговорити якість 

проведення інструктажів з виробничого 

навчання.  

листопад Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу,  

майстри в/н. 

 

2 Розглянути та обговорити документацію 

для проведення кваліфікаційних іспитів з 

навчальної практики для студентів ІІ та ІІІ 

курсів зі спеціальностей 181 Харчові 

технології  «Виробництво харчової 

продукції», «Виробництво хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів».  

Засідання 4 
1 Обговорити та аналізувати виконання 

пошукових, науково-дослідницьких робіт 

,проєктів студентами  ІІІ - IV курсів зі 

спеціальностей  -181 Харчові технології , 

-241 Готельно- ресторанна справа  

січень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Розроблення і затвердження навчально-

методичного забезпечення для виконання 

лабораторно-практичних занять для  

здобувачів освітніх послуг  зі 

спеціальностей : 

- 181 Харчові технології,     

-241 Готельно-ресторанна справа   

3 Обговорити та затвердити критерії 

методичного і матеріального забезпечення 

освітньо - виховного процесу викладачами 

технологічного циклу зі спеціальностей        

-181 Харчові технології,                             -

241 Готельно – ресторанна справа 

Засідання 5 

1 Здійснити підсумок роботи  викладачів 

циклової комісії за перше півріччя 2022-

2023н. р.  

січень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

2 Розгляд організаційних питань, пропозицій 

в умовах  дистанційно-змішаного навчання  

викладачами циклу у ІІ-ому півріччі 

січень 

3 Аналіз успішності в групах ІІ-ІІІ курсів зі 

спеціальностей 181 Харчові технології 

лютий 

Засідання 6 

1 Розгляд і затвердження  екзаменаційних 

білетів, тематики пошукових робіт, 

науково-дослідницьких ,пошукових робіт 

для студентів зі спеціальності 181 Харчові 

технологіі, 241 Готельно – ресторанна 

справа. 

лютий  Голова циклової 

комісії, 

викладачі циклу 

 

2 Аналізувати стан проведення самостійної 

роботи з студентами ІІ-ІІІ курсів 

викладачами  технологічного циклу 

3 Проаналізувати роботу кухні-

лабораторії,стан  проведення лабораторних 

занять викладачами циклу  технологічних 

дисцплін. 

4 Проведення профорієнтаційної роботи 

викладачами циклу з випускниками  ЗОШ, 

ДВПТУ за профспрямуванням. 



 

              Голова циклової комісії           Ганна ГОРІШНА 

Засідання 7 

1 Розглянути та обговорити  методику 

змішаної форми  навчання  з метою 

забезпечення високого рівня знань для 

здобувачів освітніх  послуг.  

березень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

2 Проаналізувати якість викладання 

спецдисциплін  викладачами циклу та 

надання консультацій. 

3 Розглянути стан успішності студентів з 

фахових дисциплін   в  групах ІІ і ІІІ курсів 

технологічного відділення та відділення 

готельно-ресторанного бізнесу і 

підприємництва. 

4 Розглянути організаційні питання, 

підготовки до проведення   

-Днів відкритих дверей ; 

-Днів гостинності. 

Засідання 8 

1 Обговорити якість викладання дисциплін 

викладачами циклу , щодо формування 

професійних компетентностей здобувачів 

освітніх послуг:  

квітень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

2 Проаналізувати стан проходження  

технологічної практики студентами ІІІ 

курсів технологічного відділення .  

Засідання 9 

1 Обговорення та затвердження 

екзаменаційної документації для здобувачів 

освітніх послуг зі спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа 

травень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

2 Розгляд та затвердження екзаменаційної 

документації для проведення   державної 

атестації здобувачів освітніх послуг  зі 

спеціальності 181  Харчові технології 

(освітньо –професійна програма) 

«Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів». 

3 Затвердити графік профорієнтаційної 

роботи викладачами та майстрами 

виробничого навчання технологічного 

циклу. 

Засідання 10 

1 Проаналізувати звіт  роботи циклової 

комісії і заходи з питань покращення 

освітньо-виховного процесу на 2022-2023 

навчальний рік 

червень Голова 

циклової 

комісії, 

викладачі 

циклу 

 

2 Розглянути організаційні питання, щодо 

підготовки аудиторій та лабораторій  до 

нового навчального року 

3 Обговорити план проходження та 

організації підвищення кваліфікації 

викладачами циклової комісії   на 

наступний навчальний рік.  


