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ПОЛОЖЕННЯ

про циклову (пред]!Iетну) комiсiю

1. зАглльнI полохtЕнFIя

1. I_{иклова (предметна) коп,riсiя створюеться для органiзацii методичноТ

роботи, пiдвищення теоретичного рiвня r,a дi;rовоТ квалiфiкацiТ викладачiв,

вивчення i впроваджеr{ня HoBiTHix педагогiчних техI{ологiй, удосконалення
освiтнього процесу.

2. пI_{иклова(предмеТна) коп,riСiя створюсться у вiдповiдностi до Закону

YKpaTHr.t u Про фахову передвищу oBiTy> та По"rтоження коледжу.

3. L{иклова(предметна) комiсiя створюсться у разi, коли обсяги навчальноТ
,cTi не пteHttte 5роботи дозволяють сформувати викладацькиЙ скJIад у кlлько

осiб. IJиклова комiсiя об'сднуе викладачiв спорiднених дисцип:liн.
Предметна комiсiя об'сднус викладачiв одtlого предмету.

4. Перелiк циклових(предметних) комiсiй, кандидатури Тх голiв i

персональний склад затверджуються наказом лиректора коледжу тершliноп,r

на один навчальний piK.
5. Планування i органiзацiя роботи, а також безпосередне керiвгtицтвсl

цикловоТ(предметrrоТ) коплiсiсrо здiйснтос iJ голова за дIодаткову оплату Iз

установленому ll орядку.
6. Робота цикловоТ(предметrrоТ) KoMiciT провсlдиться за планом. Плагt

роботи цикловоТ KoMiciT складасться шорiчно i затвердil(усться заступникоN,I

директора з навчальноТ роботи.
7. Засiдання цикловоТ KoMiciT проводиться не рiдrrrе одного разу на мiсяць,

в. Загальне керiвниЦтво робОтоIо цикЛових(предметних) комiсiй коледжу
," здiйснюе застуIlник директора з навчальноi роботи

2. ЗмIСТ роБоти цикЛовоi ( прЕдмЕтноi ) KoMIcIi

Змiст роботи r{икловоТ KoMicii визначасться з урахува}Iням загальttоТ п,tе,годичноТ

проблеплИ та конкретниХ завдань, що стоять переД навчальниN{ закJIадом, i

здiйснюсться за такими напряN/tкаN,lи:

1. Забезгtече}Iня викоIlанIr" ,,du"uпьних гtланiв i навча"цьrIих програ]\,1

дисциплiн.
2. Розгляд й обговорення планiв роботи цикловот(предшlетнот копцiсiт.

irrдивiдуальL{их робочих плагliв викладачiв, плаrt iB роботи L{авчальнLlх

каб i HeTiB (лабораторiй), клуб i в за i нтересами, ПРеДI\,1еТIлих гурткiв.

з, Розробка й обговорення коN,Iплексiв навчально-методичного забезгtечення

дисциплiн.
4. Своечасне внесення змiн i доповнень до робочих навчальних програN,I

дисциплiн.
5. Розробка та впровадя{ення в навчальний процес заходiв, сIIряN,Iованих на

забезпечеrtня якiснот пiдготовки фахiвшiв i чiткот органiзацiт освiтнього

процесу.
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МеТОДИК ВИКЛаДання навчальних дисциплiн цикловоi KoMicii,проведення лекцiй, практичних, лабораторних, семiнарських занять,навчальноi та виробничоi практики, курсових та дипломних робiт(проектiв).
7. Розробка i впровадження в дiю заходiв з питань удосконалення .:

практичнот пiдготовки студентiв, вивчення, узагальнення та пощирення
досвiдУ роботИ викладаЧiв, надаНня допоМоги викладачам-початкiвцям воволодiннi педагогiчною майстернiстю.8. Розробка методик, застосування комп'ютерних та iнших сучаснихтехнологiй у навчальному процесi.

9. Розгляд й обговор."п" пiдготовлених пiдручникiв, навч€}JIьних
посiбникiв, навчально-методичноi лiтератури, навчальних програм
дисциплiн, методичних розробок, aппuдuпrя на них вiдгукiв, рецензiй.10, Пiдготовка, розгляд й обговорення екзаменацiйних матерiалiв дляпроведення вступних, семестрових екзаменiв i державноi атестацгстудентiв, тематики та змiсту курсових робiт (проектiвl ,"i"--JЙтодичноТ
документацiI для контролю знань студентiв.

1 1, Контроль i аналiз знань студентiв та визначення сдиних критерiiв ixоцiнки.
12, Керiвництво дослiдницькою та науковою роботою, технiчною творчiстю
. _ 

студентiв.
1з. Органiзацiя самоСтiйноТ та iндивiлуальноТ роботи стулентiв.l4, Органiзацiя та проведеНня науково-практичних конференцiй, олiмпiад,вiкторин, KoHKypciB, виставок творчих робiт студентiв тощо.15, Органiзацiя iндивiдуальноТ робЪти ,i.rуо.rтами та робота з
_ _ 

обдарованими студентами.

19_ Проведення профорiснташiйноТроботи.

:!r Сприяння.працевлаштуванню випускникiв i зв'язок з ними.
1! ОРГанiзацiя пiдвищення квалiфiкацii ""ппuдачiв. 

Yl'

19. Участь голiв циклових комiсiйта виклад;;i;;нкурсi <ЛiдерКОЛеджiвськоiосвiти>>. J JI---",,,l
20. Органiзацiя виховнот роботи зi студентами.

3. оБов,язки голови цидловоi (прЕдмЕтноi) KoMIcfi
Голова цикловоi(пр.дr.rноТ) KoMicii мае TaKi обов'язки:

1 ОРГаНiЗаuiЯ РОбОТИ ЦИкловоТ(предметноi ) KoMicii згiдно з положенням.2, Складання планiв роботи циклЬвоi(пр.дr.тноO KoMiciT.з, Органiзацiявзасмовiдвiдуваннязанятьвикладачами.
4, Керiвництво пiдго,о"пой й обговорення вiдкритих занять, проведенихвикладачами цикловоi KoMiciT.
5.

6.

7.



Контроль за виконанням планiв цикловоi KoMicii викладачами.
Ведення облiку та складання звiту про роботу цикловоТ KoMiciT.

4. прАвА голови цикловоi (tlрЕдмЕтноi) KoMIcIi
Голова цикловоi(предметноi) KoMicii мас право:

1. Вносити пропозицiТ щодо складу KoMiciT, розподiлу педагогiчного
навантаження, кандидатур завiдувачiв навчаJIьних кабiнетiв (лабораторiй),
керiвникiв предметних гурткiв, клубiв за iнтересами.

2. Брати участь у складi робочих навчыIьних програм дисциплiн.
3. Впроваджувати HoBiTHi технологii в навчальний процес.
4. Порушувати клопотання перед адмiнiстрацiсю навчального закладу про

Заохочення викладачiв KoMicii та студентiв i накладання стягнення на них.

5. докумЕнтАцIя цикловоi (прЕдмЕтноi KoMIcIi

1. Нормативна документацiя, що регламентус органiзацiю освiтнього
процесу у коледжi.

2, Список викладачiв цикловоТ KoMicii з iнформацiсю про ocBiTy та
гtiдвищення квалiфiкацiТ.

З, Комплекси методичного забезпечення навчаJIьнихдисциплiн.
4. Плани роботи цикловоi KoMiciT.
5. План проведення тижня дисциплiн та спецiальностей (за три роки).
6. Протоколи засiдань цикловоТ KoMicii.
7. Iндивiдуальнi робочi плани викладачiв.
8. Розрахунокiрозподiлпедагогiчногонавантаження.
9р Матерiали пiдвищення квалiфiкацiiвикладачiв.
10. Матерiали взасмовiдвiдувань викладачiв.
1 1. Матерiали надбань педагогiчного досвiду викладачiв (методичнi

a
роЗроОки вlдкритих занять, проведених викладачами цикловоi KoMiciT;
перелiк робiт викладачiв (за три рЬки), якi брали участь у KoHKypci
<ПеДагогiчнi iнновацiТ>; перелiк робiт-переможцiв та занесених до каталогу
кращих конкурсних робiт).

1,2. N{атерiали науково-практичItI4х конференцiй, олiмпiад, KoHKypciB,
виставок творчих робiт тощо.

Звiти гrро роботу.
Портфолiо викладачiв цикловоТ KoMicii.
Матерiали проведення профорiснтацiйноТ роботи

13.

14.
15.


