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№ з/
п

ЗМІСТ РОБОТИ
Строк

виконання
Відповідальний

за виконання
Відмітка про

виконання

1 2 3 4 5

1 Організаційні заходи

1.1
Провести роз’яснювальну роботу
щодо завдань гуртка, змісту та 
форм його роботи

вересень Замкова Л.С.

1.2
3 числа студентів виявити 
бажаючих працювати в гуртку

до
30.09.2018

Саволюк П.П.

1.3

Провести організаційні збори 
гуртківців:

 Вибори старости гуртка
 Обговорення плану роботи 

гуртка
 Обговорення графіку 

роботи гуртка

вересень Замкова Л.С.

2 Пленарні засідання гуртка

2.1
Розподіл завдань між членами 
гуртка

вересень
Замкова Л.С.
члени гуртка

2.2
Розгляд ходу виконання 
доручених завдань

протягом
року

Саволюк П.П.
члени гуртка

2.3
Підбиття підсумків роботи за 
семестр

грудень,
червень

Замкова Л.С.
члени гуртка

3 Теми планових занять гуртка

3.1

Розв’язування  завдань рівня 
обласної олімпіади з фізики за 
2011-2012 н.р., 2017-2018 н.р.

січень
Замкова Л.С.,
члени гуртка

1 2 3 4 5



3.2
Розв’язування  завдань рівня 
обласної олімпіади з фізики за 
2013 -2014 н.р.

лютий
Саволюк П.П.
члени гуртка

3.3

Розв’язування  завдань рівня 
обласної олімпіади з фізики за 
2015 2016 н.р.

березень
Замкова Л.С.,
члени гуртка

3.4
Проведення І етапу олімпіади з 
фізики та астрономії серед 
студентів коледжу

квітень
Замкова Л.С.,
Саволюк П.П.

3.5
Реєстрація переможця І етапу 
олімпіади для участі в обласному
етапі олімпіади

травень Замкова Л.С.

3.6
Прийняття участі в обласній 
олімпіаді з фізики та астрономії

травень
Саволюк П.П.

4
Перелік рефератів, які

розробляються членами гуртка

5

Перелік експонатів, які
представляються на виставку

передового педагогічного
досвіду і технічної творчості

5.1

5.2

1 2 3 4 5

6 Перелік експонатів, які
представляються на виставку



педагогічного досвіду,
технічної творчості та

експериментальної роботи
коледжу

6.1

6.2

7
Заходи по зв'язку з

господарством

8 Інші заходи

8.1
Підготовка матеріалів, створення
презентацій для проведення 
занять з дисциплін

грудень Замкова Л.С.



Щоденник роботи

№
з/п

ПІП членів гуртка Курс, група

1

2

3

4

5

6

7


