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У вищих навчальних закладах  І-ІІ  рівнів  акредитації  можуть створюватися
предметні  (циклові)  комісії,  шо проводять  навчальну та методичну діяльність із
однієї або кількох споріднених дисциплін

Предметна  (циклова)  комісія  створюється,  якщо  обсяги  навчальної  роботи
дають  змогу  сформувати  викладацький  склад  у  кількості  не  менше  3-х  осіб.
(Положення про вищий навчальний заклад України). 

Рекомендується планувати роботу комісії по розділах.
1. Аналіз роботи комісії за минулий рік та основні проблеми, над якими

комісія працює в поточному навчальному році.
2. Організаційна  робота  (підготовка  і  проведення  тижнів  комісії,

тематичних  конференцій  і  вечорів  для  студентів,  організація
педагогічних  досліджень,  складання  графіків  взаємовідвідування
викладачами, відкритих занять, проведення директорських контрольних
робіт,  написання  методичних  розробок,  вивчення,  узагальнення  і
впровадження педагогічного досвіду, складання програми педагогічної
самоосвіти викладачів, вивчення індивідуальних особливостей студентів
тощо).

3. Навчально-методична робота (підвищення рівня підготовки спеціалістів:
 поліпшення знань, умінь і навичок студентів, 
 впровадження інтенсивних технологій навчання,
 підвищення  ефективності  проведення  консультацій,  додаткових

занять, 
 індивідуалізація  навчання,  гурткова  робота,  поліпшення

практичного навчання; удосконалення педагогічної майстерності,
впровадження принципів співробітництва, підготовка методичних
розробок, доповідей, рефератів тощо).

4. Зв'язок з виробництвом (вивчення, узагальнення і впровадження нової
техніки  і  технології  із  спеціальності,  використання  його  в  навчанні,
участь  у  підвищенні  кваліфікації  кадрів  масових  професій,  зв’язок  з
випускниками, проведення екскурсій студентів у передові підприємства
за  профілем  відділення,  проведення  зустрічей  з  передовиками
виробництва,  випускниками, участь у проведенні науково-виробничих
дослідів,  експериментів,  проведення  профорієнтаційної  роботи  з
молоддю, що працює на виробництві тощо).

5. План засідань комісії  (засідання  -  основна  форма роботи комісії),  на
якому остаточно вирішується те чи інше питання,  яке  заплановане в
попередніх розділах, виносяться питання, для виконання яких погрібні
зусилля  усіх  членів  комісії;  обговорення  навчальної  документації,
відкритих  занять,  результатів  успішності  студентів,  методичних
розробок, доповідей, рефератів, наслідків проведення масових заходів
тощо).



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Прізвище,
ім'я, по

батькові

Дата
народж

Який і коли
закінчив

навчальний заклад

Педагогічна освіта Пед
стаж

Рік
підвищ

квал

План
підв.
квал.

Назва
навчальної
дисципліни,
що викладає

Категорія,
пед. звання

Домашня адреса,
телефон

Замкова Л.С. 14.11.1984 2006 Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет , фізико - 
математичний 
факультет за 
спеціальністю 
"Математика та 
основи інформатики"
2007 Магістратура, 
кваліфікація 
"Викладач 
математики".
2015 Національний 
педагогічний 
університет за 
спеціальністю "Фізика 
та математика"

2006 Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет , фізико - 
математичний 
факультет за 
спеціальністю 
"Математика та 
основи інформатики"
2007 Магістратура, 
кваліфікація 
"Викладач 
математики".
2015 Національний 
педагогічний 
університет за 
спеціальністю "Фізика 
та математика"

9 2015 Фізика і
астрономія

ІІ Енергетиків 12/101
0673054942



ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

№ Прізвище, ім’я,
по батькові

Кількість годин

   
Всього 
на рік

І семестр II семестр

всього

у тому числі

всього

у тому числі

теоретичні практичні теоретичн
і практичні

1 Замкова Л.С. 480 194 126 68 286 149 130

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

       Розділ 1.  АНАЛІЗ РОБОТИ КОМІСІЇ ЗА МИНУЛИЙ РІК (2017-2018 н.р.)

Циклова  комісія  працювала  над  проблемою «Професійно-орієнтований  підхід  до
навчання».

Сьогодні  особистісно-орієнтований  підхід  до  навчання  та  виховання
трансформується  у  компетентнісний  підхід,  але  у  центрі  уваги  залишається
особистість  студента.  Оновленому  суспільству  потрібні  спеціалісти,  які  можуть
самостійно  мислити,  здатні  до  самореалізації  на  основі  об'єктивної  самооцінки.
Головна задача вищого навчального закладу – розкриття потенційних можливостей і
здібностей студентів та їх підготовка до професійного життя.

Формувати професійну направленість у студентів  -  це значить зміцнювати у них
позитивне ставлення до майбутньої професії, інтерес, схильності і здібності до неї,
прагнення  удосконалювати  свою кваліфікацію після  закінчення  навчання  у  ВНЗ,
розвивати ідеали, погляди, переконання.

З цією метою викладачі  циклової  комісії  працювали над розробкою електронних
посібників;  презентацій  навчального  матеріалу;  поповненням  сайту  коледжу
методичними  матеріалами.  Значна  увага  приділялась  розробці  робочих  зошитів,
методичних вказівок по виконанню практичних завдань, що підвищує ефективність
самостійної  роботи  студентів,  сприяє  особистісно-орієнтованому  підходу  до
студентів, розвитку їх творчого потенціалу. 

Викладачі  циклової  комісії  протягом  навчального  року  значну  увагу  приділяли
підготовці конспектів лекцій відповідно до робочих програм дисциплін, написанню
методичних вказівок,  рекомендацій,  інструкцій для самостійної роботи студентів,
методичному забезпеченню, контролю знань. 

Також робота викладачів була спрямована на оновлення матеріально-технічної бази,
розробку нових стендів, методичних куточків, поповнення їх новим унаочненням.

Протягом  навчального  року  викладачі  комісії  систематично  працювали  над
підвищенням рівня викладання навчальних дисциплін, вивчаючи та впроваджуючи
сучасні технології навчання.

Засобом  творчого  розвитку  викладачів  і  студентів  послужила  участь  у  наукових
конференціях, статті  у педагогічних виданнях, підготовка експонатів на виставку,
творчих робіт викладачів і студентів, участь студентів в олімпіадах. 



Розвитку  творчих здібностей  сприяли також позааудиторні  заходи,  у  яких  брали
участь викладачі і студенти.

Протягом навчального року викладачами циклової комісії проведено 10 засідань, на
яких  розглядались  питання  впровадження  професійно-орієнтованого  навчання  у
навчальний  процес,  затвердження  навчально-методичної  документації,  аналізу
успішності  студентів,  аналізу  навчально-методичних  комплексів  із  дисциплін,
методичних розробок викладачів.

Проведено 4 відкритих заняття,  1директорську контрольну роботу,  що відповідає
плану.

Проведено тиждень циклової комісії, про що було подано фотозвіт на сайт коледжу і
оформлено альбом.

Викладачі  циклової  комісії  обмінювались  досвідом   роботи,  відвідуючи  заняття
один одного. Більшість членів комісії відвідали по 10 занять, про що надані аналізи
відвіданих занять.

У  поточному  навчальному  році  циклова  комісія  продовжить  працювати  над
проблемою професійно-орієнтованого  навчання:

 Баланчук  Т.О.  «Впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій  у
навчальний процес»;

 Саволюк Т.Ю. «Розвиток практичних навичок при при підготовці студентів до
ЗНО»;

 Величко Т.Г. «Активізація критичного мислення в професійно-орієнтованому
навчанні студентів»;

 Лобуренко  О.В.  «Використання  творчих  завдань  при  вивчення  дисципліни
«Економічна та соціальна географія світу»;

 Мисько  О.О.  «Формування  географічного  та  економічного  мислення  у
студентів 1 курсу»;

 Наконечна  Т.П.  «Застосування  математичних  кросвордів  з  метою
систематизації та узагальнення знань студентів»;

 Нечипоренко А.Ю. «Презентація як засіб активізації пізнавальної діяльності
студентів»;

 Тихонова Т.І. «Поєднання теорії та практики в екологічному напрямку»;
 Зубрицька Л.Б. «Хімічні речовини у продуктах харчування»
 Кифоренко О.Б. «Вивчення якості води у Ладижині»
 Саволюк П.П. «Професійне спрямування студентів в процесі вивчення фізики»
 Дідик Д.М. «Проблеми та перспективи професійно-орієнтованого викладання

хімії в вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації»
 Сергієнко Є.Й. «Новини математики»



 Замкова  Л.С.  «Активізація  пізнавальної  діяльності  студентів  засобами
поєднання  традиційних методів  навчання  з  інформаційними технологіями з
метою поглиблення міждисциплінарних звязків між фізикою  та професійно-
орієнтованими дисциплінами»



Розділ 2   ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Зміст заходів
Термін

виконання Виконавці
Відмітка

про
виконання

Обговорення та затвердження плану робочих 
навчальних програм, планів роботи кабінетів і 
гуртків

Серпень
2018

Голова та
викладачі

Затвердження завдань для ОКР,  ДКР, 
екзаменаційних білетів

Вересень
2018

Голова та
викладачі

Організувати взаємовідвідування занять 
викладачами циклової комісії

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організувати роботу викладачів циклової 
комісії з обдарованими студентами

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організувати участь викладачів у роботі 
обласних методичних об’єднань

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організувати участь викладачів і студентів у 
науково-практичних конференціях, олімпіадах

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організувати підготовку нових методичних 
матеріалів 

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організовувати обмін досвідом викладачів 
комісії з питань застосування професійно-
орієнтованого навчання

Протягом
року

Голова та
викладачі

Організовувати проведення тижня циклової 
комісії

Березень

2019

Голова та
викладачі



Розділ 3   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зміст заходів
Термін

виконання
Виконавці

Відмітка про
виконання

Обговорення та затвердження методичних 
розробок

Грудень, 
травень

Голова ЦК, 
викладачі

Підготовка сучасних методичних посібників, їх 
рецензування.

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Написання викладачами циклової комісії статей,
що стосуються удосконалення навчально- 
методичної роботи.

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Участь викладачів у обговоренні питань, що 
стосуються вдосконалення методики викладання

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Співпраця зі спеціальними виданнями і друк 
статей написаних викладачами циклової комісії

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі 
комісіїІндивідуальна робота з обдарованими 

студентами та забезпечення їх участі в 
олімпіадах

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Аналіз успішності студентів по результатах 
атестації та здачі семестрових іспитів, заліків 

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Підвищення фахового рівня викладачів на 
курсах підвищення кваліфікації

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Підготовка матеріалів для самостійної роботи 
студентів 

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі 

Проведення відкритих занять і їх аналіз: Замкова
Л.С., Саволюк. П.П., Кифоренко О.Б., Зубрицька
Л.Б., Мисько О.О., Нечипоренко А.Ю.

Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі

Проведення тижня циклової комісії
Березень
2019

Голова ЦК, 
викладачі 

Проведення профорієнтаційної роботи Протягом 
року

Голова ЦК, 
викладачі 

Самоаналіз роботи викладачів, обговорення 
звітів викладачів

червень
Голова ЦК, 
викладачі 

 



Розділ 4    ПЛАН ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ

№
Зміст заходів

Термін
виконання

Виконавці
Відмітка

про
виконання

Засідання №1
Серпень
2018

30.08.18

1. Обговорення та затвердження плану 
роботи циклової комісії на 2018-2019
н.р., графіку проведення відкритих 
занять

Голова та члени 
циклової комісії

2. Обговорення і затвердження робочих
програм, планів роботи кабінетів, 
гуртків, індивідуального плану 
викладача

Голова та члени 
циклової комісії

3. Складання плану тижня циклової 
комісії

Голова та члени 
циклової комісії

Засідання №2
Вересень
2018

1. Розгляд і затвердження              
навчально-методичних              
коплексів дисциплін

Голова та члени 
циклової комісії

2. Обговорення і затвердження завдань 
для проведення ДКР,ОКР, іспитів

Голова та члени 
циклової комісії

3. Затвердження питань на ДКР на 
заочному відділенні

Сергієнко Є.Й.

4. 4 Формування географічного та 
економічного мислення у студентів 1
курсу

Мисько О.О.

5. Інше



№
Зміст заходів

Термін
виконання

Виконавці Відмітка
про

виконання

Засідання №3
Жовтень
2018

1. Активізація пізнавальної діяльності 
студентів засобами поєднання 
традиційних методів навчання з 
інформаційними технологіями з 
метою поглиблення 
міждисциплінарних звязків між 
фізикою  та професійно-
орієнтованими дисциплінами

Замкова Л.С.

2. Використання творчих завдань при 
вивченні дисциплін

Лобуренко О.В.

3. Аналіз оформлення викладачами ЦК 
індивідуального плану роботи, 
планів гуртків, планів роботи 
кабінетів

Баланчук Т.О.

4. Активізація методичної роботи ЦК Баланчук Т.О.

5. Різне

Засідання №4
Листопад
2018

1. Презентація як засіб активізації 
пізнавальної діяльності студентів Нечипоренко 

А.Ю.

2. Організація роботи гуртка знавців 
хімії

Зубрицька Л.Б.

3. Аналіз успішності студентів з 
дисциплін циклу за вересень-
жовтень 2018 р. Баланчук Т.О.

4. Різне



№

Зміст заходів

Термін
виконання Виконавці

Відмітка
про

виконання

Засідання №5

Грудень
2018

1. Застосування математичних 
кросвордів з метою систематизації та
узагальнення знань студентів

Наконечна Т.П.

2. Обговорення плану обласних 
методичних об’єднань

Баланчук Т.О.

3. Аналіз виконання графіка 
взаємовідвідування занять у І 
семестрі

Баланчук Т.О.

4. Різне

Засідання №6

Лютий
2019

1. Професійне спрямування студентів в
процесі вивчення дисципліни 
«Біологія і екологія» Кифоренко О.Б.

2. Аналіз участі викладачів ЦК в 
конференціях

Баланчук Т.О.

3. Підготовка до тижня циклової 
комісії 

Баланчук Т.О.

4. Різне

Засідання №7

Березень
2019

1. Професійне спрямування студентів в
процесі вивчення фізики

Саволюк П.П.

2. Аналіз методичних матеріалів, 
розміщених на сайті коледжу

Баланчук Т.О.

3. Різне



№ Зміст заходів
Термін

виконання
Виконавці

Відмітка
про

виконання

Засідання №8

Квітень
2019

1. Розвиток практичних навичок при 
підготовці студентів до ЗНО

Саволюк Т.Ю.

2. Проблеми та перспективи 
професійно-оріентованого 
викладання хімії в вищих 
навчальних закладах I-II рівня 
акредитації

Дідик Д.М.

3. Різне

Засідання №9
Травень
2019

1. Поєднання теорії і практики в 
екологічному напрямку

Тихонова Т.І.

2. Обговорення методичних розробок 
викладачів циклової комісії

Баланчук Т.О.

3. Різне

Засідання №10

Червень
2019

1. Активізація критичного мислення в
професійно-орієнтованому 
навчанні студентів Величко Т.Г.

2.  Аналіз роботи циклової комісії за 
2018-2019 р. Баланчук Т.О.

3. Напрями вдосконалення у 
навчально-методичної роботи 
викладачами циклової комісії у 
наступному навчальному році

Баланчук Т.О.



ГРАФІК

Взаємовідвідувань занять викладачами циклової комісії природничо-математичних дисциплін на 2018 – 2019 н.р.
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1 Баланчук Т.О.

2 Замкова Л.С.

3 Саволюк П.П.

4 Саволюк Т.Ю.

5 Наконечна Т.П.

6 Кифоренко О.Б.

7 Лобуренко О.В.

8 Нечипоренко А.Ю.

9 Зубрицька Л.Б.

10 Мисько О.О.

11 Дідик Д.М.

12 Тихонова Т.І.

13 Величко Т.Г.

14 Сергієнко Є.Й.

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін _____________ Т.О.Баланчук



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ (ПРЕДМЕТНОЇ) КОМІСІЇ

Назва заходу
Дата

проведення
Хто проводить

Організаційні питання проведення тижня ЦК 01.03.2019
Баланчук Т.О.

члени ЦК

Концерт до дня 8 Березня 06.03.2019

Баланчук Т.О.

Мисько О.О.

Замкова Л.С.

Квест з інформатики

Групи Е11, Б11
05.03.2019

Величко Т.Г. 

Нечипоренко А.Ю.

Виховний захід «Математики-літератори»

Групи М11, М12, М13
05.03.2019

Саволюк Т.Ю.

Наконечна Т.П.

Сергієнко Є.Й.

Відкрите заняття з дисципліни «Фізика» на 
тему «Опір провідника. Залежність питомого 
опору провідника від температури, розмірів і 
матеріалу. Надпровідність» 

07.03.2019 Саволюк П.П.

Демонстрація презентації «День землі» для 
демонстрації на екрані навчального корпусу

01.03.2019

Лобуренко О.В.

Тихонова Т.І.

Кифоренко О.Б.
Відкрите засідання гуртка знавців хімії на тему
«Хімічні речовини в продуктах харчування»

групи І11, Е12

04.03.2019
Зубрицька Л.Б.

Дідик Д.М.

Підведення підсумків проведення тижня ЦК. 
Звіт

07.03.2019
Баланчук Т.О.

члени ЦК



ГРАФІК
ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК, РЕКОМЕНДАЦІЙ

Прізвище,
ім'я, по
батькові
автора

(виконавця)

Назва методичної роботи
Дата

виконання

Відмітка
про

виконання

Баланчук Т.О. Курс практичних тренінгів з використання MS 
Excel у професійній діяльності в рамках 
зв’язків з вирбництвом

грудень 
2018

Презентації з дисципліни «Інформатика» травень 
2018

Величко Т.Г.
Рубаненко О.О.

Термінологічний словник з електроніки і 
автоматики І частина

грудень 
2018

Термінологічний словник з електроніки і 
автоматики ІІ частина

травень 
2018

Нечипоренко А.Ю. Методичні вказівки до виконання курсової 
роботи з дисципліни «Основи алгоритмізації та
програмування» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»

грудень 
2018

Методика проведення відкритого заняття з 
дисципліни «Основи алгоритмізації та 
програмування» на тему «Розгалужені 
конструкції. Компоненти Image, Timer»

травень 
2018

Саволюк Т.Ю. Набір запитань та завдань по підготовці 
студентів до ЗНО

грудень 
2018

Сценарій виховного заходу «Математики-
літератори»

травень 
2018

Наконечна Т.П. Набір запитань та завдань по підготовці 
студентів до ЗНО

грудень 
2018

Сценарій виховного заходу «Математики-
літератори»

травень 
2018

Замкова Л.С. Методика проведення відкритого заняття з 
дисципліни «Фізика і астрономія» на тему 
«Електричні зарди та їх взаємодія. Закон 
Кулона»

січень
 2019

Методичні рекомендації для голів ЦК травень 
2019

Лобуренко О.В. НМК з диципліни «Політична економія» грудень 
2018

Методика проведення відкритого заняття з 
дисципліни «Планування і організація 
діяльності підприємств» на тему «Організація 
виробництва продукції тваринництва»

травень 
2019



Прізвище, ім'я, по
батькові автора

(виконавця)

Назва методичної роботи Дата
виконання

Відмітка
про

виконання
Зубрицька Л.Б. Робочий зошит з дисципліни «Хімія» травень

2019

Методика проведення  відкритого заняття з 
дисципліни «Хімія» на тему «Альдегіди» 

грудень 
2018

Мисько О.О. Методика проведення  відкритого заняття 
«США» з дисципліни «Економічна та 
соціальна географія світу»

лютий
2019

Дідик Д.М. Лекції та опорні схеми з розділу «Вуглеводні» 
дисципліни «Хімія»

травень 
2019

Тихонова Т.І. Матеріал для самостійного опрацювання тем  
«Коренеплоди», «Бульбоплоди» з дисципліни 
«Основи агрономії» 

грудень 
2018

Методичні вказівки по виконанню практичних 
робіт з дисципліни «Технологія виробництва 
переробки і зберігання с.г. продукції»

травень 
2019

Сергієнко Є.Й. Методичні рекомендації для розв’язування 
задач з вищої математики на заочному 
відділенні

грудень 
2019

Сценарій виховного заходу «Математики-
літератори»

травень 
2018

Саволюк П.П. НМК з розділів «Механіка», «Молекулярная 
фізика і термодинаміка» з дисципліни «Фізика 
і астрономія» 

грудень 
2018

НМК з розділу «Електродинаміка» з 
дисципліни «Фізика і астрономія»

травень 
2019



                           ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

Прізвище,
ім'я, по
батькові

викладача

Назва теми заняття та навчальної
дисципліни

Методична мета відкритого заняття Дата виконання
Відмітка

про
виконання

Замкова Л.С.
«Електричні зарди та їх взаємодія. 
Закон Кулона»
Фізика і астрономія

Активізація  пізнавальної  діяльності  студентів
засобами поєднання традиційних методів навчання
з  інформаційними  технологіями  з  метою
поглиблення  міждисциплінарних  звязків  між
фізикою   та  професійно-орієнтованими
дисциплінами

листопад 2018

Саволюк П.П.

«Опір провідника. Залежність 
питомого опору провідника від 
температури, розмірів і матеріалу. 
Надпровідність» 
Фізика і астрономія

Активізація  пізнавальної  діяльності  студентів
засобами поєднання традиційних методів навчання
з  інформаційними  технологіями  з  метою
поглиблення  міждисциплінарних  звязків  між
фізикою   та  професійно-орієнтованими
дисциплінами

березень 2019

Мисько О.О.
«США»
Економічна та соціальна географія 
світу»

Розширення  кругозору  та  світогляду  студентів,
розуміння ними причин та наслідків вливу в світі
економічних та соціальних процесів в США

січень 2019



Зубрицька Л.Б.
«Альдегіди»

Хімія
листопад 2018

Нечипоренко 
А.Ю.

«Розгалужені конструкції. 
Компоненти Image, Timer»

«Основи алгоритмізації та 
програмування»

Активізація  пізнавальної  діяльності  студентів
засобами поєднання традиційних методів навчання
з інформаційними технологіями

листопад 2018





ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Хто вивчає досвід У кого вивчається досвід 3 яких питань Дата виконання Форма звітності

Нечипоренко А.Ю. Баланчук Т.О. Методика проведення занять 
з комп’ютерних дисциплін

Протягом року План та звіт ШМВ

Дідик Д.М. Зубрицька Л.Б. Методика проведення занять 
з хімії

Протягом року План та звіт ШМВ



ГРАФІК

НАПИСАННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Назва навчальної
дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові
викладача

Курс Дата
Відмітка

про
виконання

Основи алгоритмізації та 
програмування

Нечипоренко А.Ю. 3 грудень вик



ВІДВІДУВАННЯ

ЗАСІДАНЬ ЧЛЕНАМИ КОМІСІЇ

Прізвище, ім'я, по
батькові

Дата проведення засідання 

30.08

 Баланчук Т.О. +

Лобуренко О.В. +

Нечипоренко А.Ю. +

Замкова Л.С. +

Саволюк Т.Ю. +

Саволюк П.П. +

Зубрицька Л.Б, +

Тихонова Т.І. +

Величко Т.Г. +

Дідик Д.М. +

Мисько О.О. +

Кифоренко О.Б,
Наконечна Т.П. +

Сергієнко Є.Й.




