
Циклова комісія електромеханічних  дисциплін 

Мета циклової комісії електромеханічних дисциплін – підготовка здобувачів освіти 

відповідно до стандартів освіти; формування у них професійних компетентностей 

майбутнього електромеханіка, інтегрованих особистісних якостей, що включають 

володіння професійними знаннями та вміннями та здатністю до самоосвіти і творчості, 

які дозволяють людині використовувати свій потенціал для виконання успішної 

професійної діяльності в галузі електротехніки; впровадження новітніх, 

високоефективних методів навчання, що забезпечують єдність теоретичної та практичної 

підготовки для формування конкурентоздатного фахівця на ринку праці.  

Завдання циклової комісії електромеханічних дисциплін: 

- забезпечувати виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін; 

- підвищувати рівень методичного забезпечення навчальних дисциплін, що 

використовуються для очних та дистанційних курсів у електронному середовищі 

MOODLE; 

- вдосконалювати освітній процес шляхом використання перспективних форм і 

методів підготовки фахових молодших бакалаврів на рівні сучасних вимог підприємців-

роботодавців; 

- впроваджувати методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з 

найважливіших елементів освітнього процесу; 

- розвивати творчу активність та зацікавленість здобувачів освіти під час вивчення 

дисциплін циклу професійної підготовки; 

- стимулювати здобувачів освіти до самостійної роботи, активізуючи їх пізнавальну 

діяльність; 

- виховувати у здобувачів освіти дисциплінованість, організаційні навички та 

відповідальне ставлення до виконання фахових обов’язків. 

Робота та досягнення: 

З метою підвищення фахового рівня циклова комісія електромеханічних дисциплін 

займається дослідницькою роботою. Викладачі комісії розповсюджують свій досвід, 

приймаючи участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

електротехнічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. 



Викладачі разом зі здобувачами освіти беруть участь у виховних заходах коледжу і 

проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії на ТОВ «Смарт-Мерітам 

Груп», тиждень літератури електротехнічних дисциплін, конкурси «Кращий за 

професією». 

Викладачі комісії беруть участь у Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

є науковими керівниками здобувачів освіти. Традиційними є підготовка молоді до участі 

у олімпіаді «Електротехніка» серед студентів закладів фахової передвищої освіти 

Херсонської області, де студенти займають призові місця. Показником ефективності 

такої роботи є публікації в наукових і фахових виданнях. 

Фото досягнень 

 
Обласна олімпіада «Електротехніка» серед студентів закладів фахової  передвищої 

освіти Херсонської області 

 

Конкурс «Кращий за професією» в рамках тижня літератури суднової електроенергетик 


