
                  Інформація про діяльність  предметної (циклової) комісії 

 

В педагогічному коледжі функціонує предметно-циклова комісія - 

соціально – педагогічних та музичних дисциплін. 

 

Голова предметно-циклової комісії  Савостьонок Світлана Вікторівна - 

викладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює з 1990 року викладачем 

педагогіки Кадіївського педагогічного коледжу. Має нагороди Обласного 

управління освіти і науки України. В роботі зі студентами застосовує 

інтерактивні технології під час викладання предметів педагогічного циклу. 

Має теоретичні знання, які творчо використовує в роботі зі студентами.  

Вся система роботи викладачів предметно-циклової  комісії 

узагальнена в статтях, методичних рекомендаціях ,електронних навчально-

методичних посібниках для вихователів дошкільних закладів, учителів 

початкових класів,соціальних працівників.  

Робота предметно-циклової комісії спланована і взаємопов'язана із 

загальноколеджним планом. Викладачі комісії працюють над проблемою: 

«Професійне зростання викладачів в умовах реформування вищої освіти». 

Дана проблема взаємопов'язана із загальноколеджною. Реалізація проблеми 

простежується в роботі членів комісії та завданнях, які спрямовані на 

реалізацію проблеми предметно-циклової комісії.  

Щороку викладачі комісії  приймають участь у проведенні  науково-

практичних конференцій,  олімпіад, конкурсів педагогічної майстерності. 

Викладачі і студенти коледжу  активні учасники конкурсів наукових робіт, за 

які отримують сертифікати. Взагалі, педагоги предметно-циклової комісії 

шукають найдосконаліших раціональних форм навчального процесу, 

використовуючи такі технології, які дозволяють значно підвищити 

ефективність навчальної діяльності.  

Предметно-циклова комісія підтримує тісні зв'язки з Навчально-

науковим інститутом педагогіки та психології, кафедрами дошкільної та 

початкової освіти, загальної педагогіки, соціальної педагогіки. 

Постійно ведеться творчий пошук нетрадиційних форм і методів 

роботи зі студентами. Результатами такої роботи є традиційні щорічні тижні 

педагогіки та психології. Предметно-циклова комісія прагне створити 

найсприятливіші умови формування професійного інтересу. Для цього 

використовуються засоби, що пробуджують інтерес до знань; застосовуються 

методи активізації пізнавальної діяльності студентів; створюються на 

заняттях ситуації, що потребують більш глибоких знань; аналізуються 

приклади зі шкільного життя, педагогічних ситуацій; створюються ситуації  

успіху в навчанні; прищеплюються навички самоосвіти.  

Студенти беруть активну участь у щорічних традиційних педагогічних 

читаннях, які проходять у рамках тижня педагогіки .  



Предметно-циклова комісія є однією з провідних у системі підготовки 

студентів до майбутньої  професії, має своєю метою теоретичну та практичну 

підготовку майбутніх фахівців  в умовах сучасної освітньої системи.  

Викладачами соціально-педагогічних і музичних дисциплін 

проводяться предметні науково-методичні, позааудиторні заходи. Вони 

беруть участь у науково-практичних конференціях, здійснюють допомогу 

школам міста в проведенні позакласних заходів. Усі викладачі ПЦК постійно 

працюють над оновленням і поповненням науково-методичного 

забезпечення: лекційного матеріалу, практичних занять, розробляють 

наочно-дидактичний, роздатковий матеріал ефективно працюють над 

розробкою самостійних завдань з предметів, розробляють пакети 

комплексних контрольних робіт (все методичне забезпечення переведено на 

електронні носії).  

Вся діяльність предметно-циклової комісії вибудовується так, щоб 

сприяти становленню особистості як творця та проектувальника власного 

життя, гармонізації та гуманізації відносин між студентами та педагогами, 

ґрунтуючись на ідеї самоцінності студентства, діалогу, усвідомлення вибору 

майбутньої професії.  

        Члени комісії соціально – педагогічних та музичних дисциплін – це 

викладачі-майстри своєї справи, професійно компетентні фахівці.  

 
 


