


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дане положення складене на основі Законів України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», нормативно-правових документів про організацію 

освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, статуту фахового коледжу, Положення 

про організацію освітнього процесу в Новокаховському приладобудівному 

фаховому коледжі. 

В положенні розкриваються завдання, мета, зміст, основні функції та 

форми роботи циклової (предметної) комісії фахового коледжу.   

Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, 

підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення 

і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення освітнього 

процесу. 

Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи 

дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше п’яти 

педагогічних працівників, для яких заклад фахової передвищої освіти є 

основним місцем роботи. Предметна комісія об'єднує викладачів однієї 

дисципліни, а циклова – викладачів споріднених дисциплін і майстрів 

виробничого навчання. 

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад 

пропонується заступником директора з навчальної роботи та 

затверджуються наказом директора фахового коледжу терміном на один 

навчальний рік. 

Планування й організація роботи, а також безпосереднє керівництво 

цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому 

законом порядку. 

Загальне керівництво роботою циклової комісії закладу освіти здійснює 

заступник директора з навчальної роботи. 

Методичне керівництво роботою циклової комісії  фахового коледжу 

здійснює методист/зав. методичним кабінетом. 

Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи циклової 

комісії складається головою циклової комісії щорічно і погоджується із 

методистом/зав. методичним кабінетом фахового коледжу та затверджується 

заступником директора з навчальної роботи. 

План роботи циклової комісії розробляється за результатами попередньої 

діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків 

діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних 

працівників. 

Засідання циклової комісії проводить голова не рідше одного разу на 

місяць. На засіданні циклової комісії ведеться протокол, в якому записується 

його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок  денний, стислий зміст 

виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з 

розглянутих питань. 
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2. ЗМІСТ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної 

методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив  та конкретних 

завдань, що стоять перед фаховим коледжем, і здійснюється за такими 

напрямами: 

- забезпечення виконання навчальних планів спеціальності і 

навчальних та робочих програм дисциплін; 

- розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних 

робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів 

(лабораторій), предметних гуртків; 

- розробка й обговорення комплексів навчально-методичного та 

дидактичного забезпечення дисциплін по спеціальності; 

- своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм 

дисциплін; 

- розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти і чіткої організації 

освітнього процесу; 

- розробка методик викладання навчальних дисциплін, проведення 

лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та 

виробничої практики, курсових і дипломних робіт (проектів); 

- вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, 

надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною 

майстерністю; 

- розробка методик, застосування комп'ютерних та інших  сучасних 

інформаційних технологій у освітньому процесі; 

- розгляд й обговорення підготовлених навчальних посібників, навчально-

методичної літератури, навчальних та робочих програм дисциплін, методичних 

розробок та рекомендацій, складання на них відгуків та рецензій тощо; 

- підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних, семестрових екзаменів і державної  атестації студентів, 

тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів), та іншої 

методичної документації для контролю знань студентів; 

- організація  та контроль за походженням практичного навчання  

студентів; 

- розробка і впровадження в дію заходів та навчально-методичної 

документації з питань удосконалення практичної підготовки студентів;  

- проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики 

викладання; 

- контроль та аналіз знань здобувачів освіти, визначення єдиних 

критеріїв їх оцінки; 

- організація, керівництво, планування та методичне забезпечення 

самостійної та індивідуальної роботи студентів, дослідної та творчої роботи,  

їх технічної творчості; 

- організація та проведення теоретичних та практичних конференцій, 
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олімпіад, вікторин, конкурсів за спеціальністю, виставок творчих робіт 

студентів тощо; 

- організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами; 

- проведення профорієнтаційної роботи та розробка матеріалів по рекламі 

спеціальності; 

- сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними; 

- організація щорічного підвищення кваліфікації/стажування викладачів 

циклової комісії; 

- участь викладачів у професійних регіональних,   обласних та 

всеукраїнських конкурсах; 

- організація та проведення відкритих занять, засідань предметних гуртків та 

виховних заходів, майстер-класів;  

- участь виховній роботі студентів. 

Перелік напрямків діяльності циклової комісії не є вичерпним, може 

змінюватися та доповнюватися відповідно до напрямків роботи та завдань 

фахового коледжу. 

У роботі циклових комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні 

форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо. 

 
3. ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

 

Голова циклової комісії призначається наказом директора фахового 

коледжу за погодженням з педагогічною радою із числа педагогічних 

працівників, що мають відповідну спеціальну та педагогічну вищу освіту та 

вищу (або першу) кваліфікаційну категорію. 

Голова  циклової комісії: 

- організовує проведення роботи циклової комісії згідно з даним 

положенням та інших нормативних документів; 

- розробляє перспективні та поточні плани роботи циклової комісії; 

- організовує проведення взаємовідвідування занять викладачами; 

- здійснює керівництво підготовкою та обговорення відкритих 

навчальних занять та інших заходів, що проводяться цикловою комісією; 

- розглядає та затверджує навчально-методичну документацію викладачів. 

- організовує контроль за якістю знань студентів; 

- здійснює методичну допомогу викладачам, що проходять чергову та 

позачергову атестацію; 

- організовує систематичну перевірку виконання прийнятих раніше 

рішень цикловою комісією та інформує про підсумки перевірки на засіданнях 

комісії; 

- здійснює контроль за виконанням плану роботи циклової комісії, 

індивідуальних планів викладачів; 

- проводить засідання циклової комісії відповідно плану та оформляє 

протоколи засідань, бере участь у підготовці матеріалів за вимогою 

навчальної частини фахового коледжу; 
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