
Чернівецький транспортний фаховий коледж

Циклова комісія 

загально 

спеціальних 

дисциплін

Голова циклової комісії –

ВАНЗАР ВОЛОДИМИР 

МИКОЛАЙОВИЧ



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Викладачі циклової комісії загально 
спеціальних дисциплін працюють над 
підготовкою комплексного методичного 
забезпечення дисциплін, над розвитком в 
оптимальному режимі всіх форм методичної 
роботи (масових, групових, індивідуальних) , 
впровадження в практику інноваційних та 
інформаційно-комунікативних технологій 
навчання з розробкою авторських 
модифікацій, над створенням інформаційної 
бази для організації дистанційного навчання 
студентів.



Учитель готується до гарного уроку все 
життя... Така духовна і філософська основа 
нашого фаху і технологія нашої праці.

В. Сухомлинський



Склад циклової комісії

загально спеціальних дисциплін 

(станом на 01.09.2019 року):

• 1. Ванзар В.М.

• 2. Гузик І.В.

• 3. Димитрюк В.М.

• 4. Іванова-Савка С.В.

• 5. Козловська В.В.

• 6. Остафійчук В. О.

• 7. Остафійчук Ю.В.

• 8. Соловйова Л.А.

• 9. Пленгей А.В.

• 10. Федінчук Ю.І.



Завдання циклової комісії 
загально спеціальних 

дисциплін

Організації 
самостійної 

роботи 
студентів

Вдосконаленн
я навчально-
матеріальної 

бази 

Застосування 
нових 

педагогічних 
технологій;

Розробка 
методичних 

рекомендацій 

Використа-

ння наочних 
посібників у 
навчально-
виховному 

процесі

вивчення, 
узагальнення  
розповсюдже-

ння передового 
педагогічного 

досвіду

Підвищення 
кваліфікаційног

о рівня 
викладачів

Методична 
роботи кожного 

викладача –
члена комісії

Навчальна 
робота, 

спрямована на 
вдосконалення 
змісту освіти та 

навчання і 
виховання 
студентів



Активні 

форми 

роботи 

викладачів 

комісії: 

Студентські 
конферен-

ції
Олімпіади 

з 
дисциплін

Проведення 
тренінгівКруглі 

столи

Брейн-
ринги



Проведення бінарних 

занять як форма 

впровадження 

міждисциплінарних 

зв’язків 



Інтелектуальна гра брейн-ринг як одна 

з нетрадиційних форм навчання



Проведення практичних занять в умовах 

реального виробництва на підприємствах 

Укрзалізниці



Викладачі Іванова-Савка С.В.

та Гузик І.В. організовують 

проведення олімпіади з 

“Інженерної графіки”



Робота студентів 

над графічною 

частиною завдань

олімпіади



Проведення круглих столів

з питань

безпеки



Проведення 

тренінгів з 

питань охорони 

праці та 

безпеки на 

коліях



Активна участь викладачів у заходах  

для дітей та молоді “Місто професій”



Проведення 

заходів до Дня 

захисту дітей –

“Залізниця – зона 

підвищеної 

небезпеки”



Шоу-гра “Хто

зверху”



Учасники 

команд в 

азарті гри



Оформлення інформаційних 

бюлетенів

Викладач  Козловська В.В.  організовує роботу  
студентів над стіннівками



Проведення екскурсій 



Керівництво і 

консультування

дипломного 

проектування 

студентів



Приємний результат роботи всього 

колективу ДВНЗ “Чернівецький

транспортний коледж” – випуск 

молодих спеціалістів


