
З В І Т КАФЕДРИ (ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ) 

___________________________________________ 
(НАЗВА КАФЕДРИ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ) 

З НАВЧАЛЬНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

ЗА 20___ - 20___ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Розроблено, видано, опубліковано та проведено: 

1. Навчальних програм  

2. Робочих навчальних програм  

3. Конспекти лекцій/практикуми/методичні 

вказівки/рекомендації (в тому числі в електронній версії) 

 

4. Навчально-методичних посібників, підручників  

5. Наявність посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання 

 

6. Методичні рекомендації, вказівки  

7. Комплекти екзаменаційних завдань  

8. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

 

9. Наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

10. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 

 

11. Рецензування  

12. Керівництво студентом (школярем), який зайняв призове місце 

III-IV етапу Всеукраїнських студентських (учнівських) олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, участь у журі 

олімпіад чи конкурсів 

 

13. Організаційна робота на посаді завідувача кафедрою, голови 

циклової комісії  

 

14. Наявність авторських свідоцтв та/або патентів  

15. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком; 

керівництво студентом, який став призером мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, (паралімпійських іграх), Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною секцією, 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

16. Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики (тези конференцій) 

 

17. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю  

18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій  



Проведено: 

1. Відкритих занять  

2. Відкритих позааудиторних заходів  

3. Майстер-класів  

4. Студентських предметних олімпіад: (в тому числі І-го етапу на 

базі коледжу) 

 

5. Студентських науково-практичних конференцій (в тому числі 

всеукраїнських) 

 

 

1. Матеріали звіту з навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи формуються 

на основі пункту 30 постанови КМУ за №347 від 10.05.2018 року. 

2. Звіт про роботу надається у друкованому вигляді. 

3. У звітах необхідно заповнювати тільки пункти, з яких виконана робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


