
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ГУМАНІТАРНИХ

ДИСЦИПЛІН 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та 
практичної підготовки фахівців із загальноосвітніх та гуманітарних 
дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти молодший 
спеціаліст.  

Стратегічною метою навчальної та науково-методичної діяльності 
циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації 
кваліфікованих фахівців, готових працювати в умовах сучасного 
інформаційного суспільства із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін. 
Підготовка висококваліфікованих фахівців із загальноосвітніх та гуманітарних 
дисциплін є невід’ємною складовою загального освітнього процесу Коледжу 
КиМУ. 

Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін 
забезпечує формування комплексу знань та навичок з загальноосвітніх 
дисциплін, виконання робіт пов’язаних з організацією освітнього процесу 
гуманітарних дисциплін, ілюстраційних, аудіо- та відеоповідомлень, 
паперових та електронних носіїв. Особлива увага приділяється засвоєнню 
студентами відповідних положень законодавства України про загальноосвітню 
підготовку, нормативних та соціальних засад гуманітарного циклу; оволодінню 
загальною методикою в умовах ринку. 

Велике значення при підготовці фахівців із загальноосвітніх дисциплін 
має поєднання теоретичних та практичних занять. Активне поєднання 
теоретичних знань з практичними навичками сприяє покращенню якості 
підготовки фахівців, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, 
здатного ефективно працювати за фахом, оберігати і примножувати цінності 
національної культури та громадянського суспільства завдяки реалізації знань, 
отриманих при компетентнісно - орієнтованому навчанні і вихованні.  

Основні напрями роботи циклової комісії із загальноосвітніх та 
гуманітарних дисциплін:  
 організація та забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої

освіти;
 удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням

інформаційно-комунікаційних технологій як засобів підвищення якості
знань студентів;

 постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності
викладачів;

 розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до
можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента;

 удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і різноманітних
форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

 поєднання теоретичних знань та практичних навичок;



 нові напрями мовної підготовки студентів із загальноосвітніх та
гуманітарних дисциплін.
Діяльність педагогічного колективу циклової комісії із загальноосвітніх

дисциплін  та дисциплін гуманітарного циклу зосереджена на: 
 ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної

інфраструктури; 
 підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі

використання сучасних технологій навчання; 
 забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою

вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста; 
 науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методикинавчання;
 проведенні науково-дослідної роботи, апробації та використанні її

результатів;
 підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які

допоможуть студентам в оволодінні знаннями; 
 проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор,

диспутів, на який узагальнюється досвід та удосконалення знаннями. 
Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані 

кабінети і лабораторії: 
 української мови;
 математики;
 хімії;
 біології;
 іноземних мов;
 фізики;
 безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 кабінет інформатики і інформаційних технологій;
 комп’ютерні класи;
 навчальні мультимедійні аудиторії.

Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін
забезпечує викладання таких дисциплін як: українська мова, українська 
література, світова література, іноземна мова, історія України, всесвітня 
історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, 
інформатика, біологія, фізика, хімія, астрономія, географія, технології, фізична 
культура, захист Вітчизни. Завершальним етапом загальноосвітньої 
тпідготовки є складання студентами 2 курсу державної підсумкової атестації, 
по завершенню якої вони отримують свідоцтва про повну загальну середню 
освіту 

Головним напрямом навчальної та науково-методичної діяльності 
викладачів є забезпечення сприятливих можливостей для професійного та 
творчого розвитку.  

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з усіма кафедрами 
КиМУ, впроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення 



дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, регулярно публікують статті 
у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й 
загальнонаціонального рівнів. 

З метою обміну досвідом викладачами циклу проводяться відкриті заняття 
із використанням новітніх технологій і методів; організовують майстер-класи 
провідних журналістів України й зарубіжжя; проводять науково-практичні 
конференції з проблем формування національного й світового інформаційного 
простору і творчі конкурси на найкращу наукову публікацію. 


