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Загальнi положення про предNIетнi (цикловi) KoMicii

Предметна (чиклова) комiсiя - структурний навчuшьно-методичний пiдроздiл

(далi цикJIова комiсiя), що проводить BlD(oBrтy, навчаJIьну та методичну роботу з

однiсi або кiлькох спорiднених навч€tльнID( дисциплiн ( iз Закону Украiни <Про

ocBiTy>> вiд 05.09.20|7 JS 2145-VIII, <<Фахову передвищу ocBiTy>> вiд 0б.06.2019

Ns 2745-VIII, <Про повну загальну середню ocBiry>> вiд 16.01.2020 J\b 4б3-IХ).

1. Щиклова комiсiя створюеться дJuI органiзацii науково-методичноi,

навчzllrьноi та виховноi роботи, пiдвищення теоретичного рiвня та дiловоi

квалiфiкацii викладачiв, вивченнrI i впровадженнrI HoBiTHix педагогiчних

технологiй, удосконалення навч€tпьЕо-виховного rrроцесу.

2. Щиклова комiсiя створюетъся згiдно зi Статутом коледжу.

3. Щиклова комiсiя створюеться у разi, коли обсяги навч€tльноi роботи

дозволяють сформувати викладацький склад у кiлькостi не менше п'яти

педагогiчних працiвникiв.

4. Перелiк циклових комiсiй, кандидатури ix голiв i персональний склад

повиннi вiдповiдати фаховiй ocBiTi та затверджуються нак€вом директора

навчаJIьного закJIаду TepMiHoM на один навчЕlльний piK.

5. Планування й органiзацiю роботи, а також безпосередне керiвництво

цикJIовою комiсiею здiйснюе Ti голова за додаткову оплату в установленому

Законом порядку.

6. Загалъне керiвництво роботою цикJIових комiсiй навчального заклаДУ

здiйснюють заступники директора з навчЕulьно-виховноi роботи,

практичного навчання,базовий методист, навчаJIьно-методична рада

колед)Iry.

7. Робота цикловоi KoMicii проводиться за планом. Г[пан роботи цикловоi

KoMicii складаеться до першого вересшI поточного навч€lльного року,
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погоджусться lз заступником директора з навчалъноТ-виховноi роботи,
завiдуючим методичним кабiнетом та затверджуеться директором коледжу

8. Засiдання цикловоi KoMicii проводиться не рiдше одноцо разу на мiсяць
згiдно з затвердженим планом (перше засiдання - перший тиждень

вересня поточного навчалъного року).

9. ГолоВа цикловоi KoMicii несе вiдповiдальнiсть за веденн я тазмiст робочоТ
' ...

документацii (перелiк документацiТ у роздiлi V даного положення)та

вiдповiдно до вимог ведення дiловоi документацii(наказ МоН Украiни

J\b1239 вiд 28.08.2013р <Про затвердженнrt Типовоi iнструкцii з дiловодства

у заг€rльноосвiтнiх навч€tJIьних закJIадах ycix типiв i форм власностi>>.

Змiст роботи циклових комiсiй

Змiст роботи циклових комiсiй визначаеться з ypaxyBaHIUIM заг€шьноi методичноТ

проблеми коледжу та конкретних завдань, що стоять перед навч€tльним закладом,

i здiйснюеться за такими наrrрямами та термiнами ik виконання:

1. Забезпечення виконаЕня навч€tльних планiв i навчальних програм дисциплiн -

протягом поточного навч€tльного року.

2. Розгляд, обговорення та затвердженшI планiв роботи цикповоТ KoMicii,

навчальНих прогРам, робоЧих навч€lльниХ програм, навч€tльних планiв, робочих
навчuLльНих планiВ, iндивiдУutльниХ планiВ роботи викJIадачiв, планiв роботи
навчЕlльних кабiнетiв (лабораторiй), клубiв за iнтересами, предметних rypTKiB та

t

iншоi документацii, необхiдноi для проведення навч€шьного процесу, - до 5

вересня поточного навч€Lльного року.

З. РОЗРОбКа й обговорення навчzlлъно-методичних комплексiв дисциплiн - до

30 вересня поточного навч€tльного року.

4. ПоповненнrI навч€uIьно-методичних комплексiв - протягом поточного

навч€tпьЕого року.

5. СВОечасне Внесення змiн i доповнень до робочих навч€tльних црограм

дисциплiн - до 5 вересня поточного навч€шьного року.
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6" Розробка та впровадження в навч€lпьний прочес заrrодiв, спрямованих на

забезпеченнrI якiоноi пiдготовки фахiвцiв i чiткоi органiзацiТ навчального процесу

- протягом поточного навчЕtльного року.

7. Розробка с)часних методик викладанЕя навчаJьних дисциплi" ц"кrrо"оi KoMicii,

проведення лекцiйних, практи!Iних) лабораторrпоr, семiнарських занятъ,

навчальноi та виробничоТ, переддипломноi пракгик - протягом поточного

навч€tльного року"

8. Розробка та впровадження в дiю заходiв з питаЕь удоскон€tлення практичноi

пiдготовки , самостiйноТ роботи сryдентiв, вивченнrI та поширення досвiду роботи

викладачlв, нацання допомоги молодим викладачам в оволодlнн1 педагогlчною

майстернiстю - протягом поточного навчzLгIьного року.

9. Розробка методик, застосуваншI комп'ютерн}тх та iнших с)п{асних та

iнновацiйних технологiй у навчrrльному процесi - протягом поточного

навчrшьного року.

10. Розгляд й обговореннrI пiдготовлених пiдруrникiв, навч€uIьних посiбникiв,

навччIllьно-методичноТ лiтератури, навч€lльних про|рам дисциплiн, методичних

розробок, статей, скJIадання на них вiдryкiв, рецензiй - протягом поточного

навч€tльного року.

11. Пiдготовка, розгляд й обговорення екзаменацiйних матерiалiв для проведеннrI

семестрових iспитiв i державноi атестацii студентiв, тематики та змiсry тестових i

KoMImeKcHI,D( практичних завдань , завдань для контрольних робiт та завдань дJuI

поточного та кiнцевого контролю знань сryдентiв - до 30 жoBTIuI поточного навчtLльного

року. 
i

12. Пiдготовка, розгляд й обговореншI екзаменацiйних матерiалiв для проведеннrI

BсTyпHID( iспитiв - до 30 червIuI поточного навчального року.

IЗ. Проведешш педагогiчшшr експериментiв з питань педагогiки та методики викJIаданIuI

- гIротягом поточного навчzlльного року.

14. Контроль та аналiз знань сryдентiв, контроль об'сктивного оцir*овання знань
*t

сryдеrrтiв викJIадачами - протягом поточного навчального року.

*
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15, Самоаналiз педагогiчного працiвника, його звiт та вIlконання iндивiдуального плану

роботи викладача - до I0 червня поточного навча-Iьного рок)-.

16. Розгляд кандидаryр викладачiв lцодо атестацii пе:агогiчних працiвникiв (черговоi та

позачерговоi)- до 30 вересня tIоточного навча.Iьного року"

17. Розгляд особистих справ молодих викладачiв - tIротягом вересня поточного

навчального року"

18. Розгляд звiтiв молодих викладачiв та висновки цикJIовоi KoMiciT щодо викоЕанIuI ними

тиtIових гIравил внутрiшнього трудового розгlорядry для гrрацiвникiв навчально-виховцих

закладiв системи MiHicTepcTBa освiти i науки УIсраiЪи - за результатами першого семестру

до 25 сiчня, за результатами другого семеOгру до 20 червIuI поточного навч€lльного року.

19. Керiвництво дослiдною та науково-пошуковою роботою;технiчною творчiстю

сryдентiв,- протягом поточного навчilльного року.

20. Органiзацiя самостiйноi та irцивфальноi роботи сryдентiв гIротягом навчitльного

року.

21. Органiзацiя та проведеншI науково-практиIIних конференцiй, олiмпiад, вiкторин,

KoHKypciB, виставок творчих робiт сryдентiв тощо - згiдно з графiком проведення.

22. Ортанiзацiя iндивiдуальноI роботи з обдарованими студентами згiдно з графiком

роботи з обдарованими студентами.

2З. Проведешш профорiентацiйноi роботи (вiдвiдування шкiл MicTa та регiону, день

"вiдчинених дверей", тижнi цикJIових комiсiй, iншi заходи) - протягом гIоточного

навч€lльного року. t

24. Органiзацiя пiдвищенlrя квалiфiкацiT викладачiв - згiдно з графiком .

25. Участь викладачiв у професiйних конкурсах "Кращий викJIадач роц", "Кращий

IrypaTop року", "Кращий завiдувач навчrlльного кабiнеry (лабораторii)" тощо - протягом

поточного навч{tльного року.

26. Пiдготовка та вiдбiр на засiданнi цикловоi KoMicii кращих мультимедiйних

презентацiй, пiЁотовлених викJIадачами KoMicii- до Дня науки(травень поточного року).

27.Участь у виховнiй роботi сryдентiв - згiдно з планом виховноi роботи на поточний

навчаJьний piK. .
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28. Звiт роботи цикловоi KoMicii та пропозицii щодо удшконttJIення навчально-виховного

процесу та роботи адмiнiстрацiТ за минулий навчаrьmrй piK - до 10 червня поточного

навчального року.

обов'язки голiв циклових комiсiй

1. Органiзацiя роботи цикловоi KoMicii згiдно з Положенням про цикловi KoMicii.

2. Складання планiв роботи цикловоiкомiсii - до 5 вересня гIоточного року

3. Органiзацiя взаемовiдвiдування занять викJIадачами - згiдно з планом роботи

цикловоi KoMicii у поточному навчitльному роцi.

4. Керiвництво пiдготовкою вiдкритих зашIть та ix обговорення згiдно з планом робот у

НаВЧаЛЬНОIчfУ РОЦi.

5. Розгляд навчitльно-методичноi документацii - постiйно протяrом поточного

навчального року.

б. Орrанiзацiя KoHTpoJIIo за якiстю знань сryдентiв - постiйно протягом поточного,

навчаJьного року.

7. Органiзацiя систематичноi перевiрки виконання прийнятих ранiше рiшень

цикловоi KoMicii та iнформування про пiдсумки llеревiрки на засiданнях KoMiciT та на

засiданнях методичноТ ради - постiйно протягом поточного навчального року, звiти -

згiдно з планом роботи методичноi ради.

8. Подання на засiдання атестацiйноi KoMicii кандидатур викладачiв, якi пiдлягають
t

черговiй i, як виняток, позачерговiй атестацii (згiдно з Типовим положеннrIм про

атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни ЛЬ 1473 вiд 20.I2.201r1p, зi змiнами та

доповненнrIми, внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27 грудня

2019 р. Ns 1 133) та збiр необхiдноi документацii - до 30 вересшI поточного навчilльного

року.

9. Звiт викладачiв, якi були вiдрядженi на обласнi наради предметних комiсiй, на
}-

методичних радах - постiйно, згiдно з rtланом роботи методичноi ради.

a



l0" Органiзовувати uрофорiснтацiйну робоry в IIIколж - протягом поточного

навчального року.

11. Здiйснювати контроль за виконанням шlшriв Iц{кJIовоТ KoMici! викJIадачами -

постiйно протягом поточного навч€tпъного року,

12. Розроблятиiнтегрованi навчальнi програлша з ycix дисциплiн цикловоi

KoMicii - протягом гIоточного навч€tпъного року.

1З. РозгЛяд питаНь, пов'яЗаниХ з порушенняМ праВ та обов'ЯЗкiв 1"rасниками

навч€tпьно-виховного процесу в межах даноi цикловоi KoMicii, - протягом

поточного навччшьного року.

14. Ведення облiку та складання звiry про роботу цикловоi koMicii в поточному

навч€Lльному роцi - до 10 червIIяI поточного навчаJIъного року.

15. Звiтування на методичних та педагогiчних радах - постiйно протягом

навч€Lльного року згiдно з плаЕом проведення методичних та педагогiчних рад,

Права голiв циклових комiсiй

Голова цикловоi KoMicii мае право:

1. Вносити пропозицii щодо скJIаду KoMicii, розподiлу педагогiчного

навантаження, кандидатур завiдувачiв навч€lльних кабiнетiв (лабораторiй),

керiвникiв предметних rypTKiB, атестацii викладачiв.

2. Брати у{асть у складi робочих груп з удосконалення навчальних програм

дисциплlн

З. Впроваджувати HoBiTHi технологii в навчальний процес.

4. вносити до порядку денного на розгляд методичНОi РаДИ ПИТаННЯ ДЛЯ

заслу(овуваннrI на засiданнi педагогiчноi Радi,

5. Порушувати кJIопотання перед адмiнiстрацiсю навч€tльного закладу про

заохочення викладачiв та студентiв, накJIадання стягнення на них за умови

поlrередньогФ,розглЯДу адмiнiстративною радою,

t
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Щокументацiя цикловоi KoMicii

Нормативна документацiя, що регламентуе органiзацiю навчалъного

процесу:

1 .Навчально-методичнi комплекси дисциплiн

2.Навчальнi програми.

3. Робочi навч€tilьнi програми

4. Навчальнi плани

5. Робочi навч€Llrьнi плани.

6. Гfuан роботи цикловоТ KoMicii.

7. IHTerpoBaHi навчальнi про|рами дисциплiн .

8. Протоколи засiдань цикловоi KoMiciI.

9. Журнал облiку роботи цикловоi KoMiciI.

10. Iндивiдуалънi плани роботи викладачiв

1 1. Пропозицii щодо розподiлу педагогiчного навантаження.

12. Матерiали пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв

13. Матерiали взаемовiдвiдувань викJIадачiв.

|4. Матерiали проведення вiдкритих навч€шьних занrIть.

l

15. Матерiали ттередового педагогiчного досвiду викладачiв.

16. Матерiали науково-практичЕих конференцiй, олiмпiад, KoHKypciB,

виставок творчих робiт тощо.

I7. Матерiали проведення профорiентацiйноТ роботи.

18. 3BiT про роботу цикловоI KoMicii.

i,
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