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Згідно з чинним законодавством України, Законами України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту» рішенням керівника закладу фахової 

передвищої освіти утворюється структурний підрозділ – циклова комісія.  

Основні завдання циклової комісії: 

  вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення 

навчальної та виховної роботи;  

 вивчення та пропаганда передового досвіду з навчально-виховної роботи; 

активізація самостійної роботи викладачів стосовно проведення навчальної та 

виховної роботи і підвищення їх кваліфікації. 

1. Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти 

педагогічних працівників, для яких заклад фахової передвищої освіти є основним 

місцем роботи. До складу циклової комісії входять викладачі споріднених 

дисциплін. 

2. Перелік та персональний склад циклових комісій встановлюється на 

навчальний рік і затверджується директором закладу освіти.  

3. Голова циклової комісії призначається керівником закладу фахової 

передвищої освіти за погодженням з колегіальним органом управління закладу з 

числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Загальне керівництво 

роботою циклових комісій  закладу освіти здійснює заступник директора з 

навчально-виховної  роботи. 

4. Засідання циклової комісії проводяться не менше одного разу на 

місяць. 

5. Основний зміст роботи циклової комісії: 

розробка та впровадження в життя заходів, спрямованих на підвищення 

рівня навчання та виховання здобувачів; 

розробка заходів з наукової організації навчального процесу; 

розробка методик викладання навчальних дисциплін, об'єднаних у цикловій 

комісії, та проведення теоретичних і практичних занять, контрольних, 

лабораторних та домашніх робіт, виробничої практики; 

розробка та запровадження в життя заходів щодо покращення практичної 

підготовки студентів; 

вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих 

викладачів,  

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи викладачів 
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циклових комісій, яке здійснюється шляхом 

написання викладачами методичних розробок на базі власного досвіду; 

організація відкритих (показових) занять та їх аналіз; 

обговорення на засіданнях комісії взаємовідвіданих занять; 

написання й обговорення рефератів та огляд матеріалів із досвіду роботи 

педагогів-новаторів; 

організація семінарів, бесід за круглим столом, на яких обговорюється й 

узагальнюється досвід роботи окремих викладачів; 

створення відеофільмів, які розкривають досвід роботи викладача та 

створення відеотек з досвіду роботи педагогів-новаторів; 

залучення викладачів до участі в роботі міських, районних, обласних 

методичних об’єднань; 

надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною 

майстерністю; 

контроль та аналіз знань студентів, вироблення єдиних норм та вимог до їх 

оцінки; 

контроль за успішністю та відвідуванням занять студентами, розгляд 

порушень навчальної дисципліни; 

розгляд участі гідних студентів у конкурсах різних рівнів, в олімпіадах, 

конференціях тощо; 

обговорення питань з організації самостійної роботи студентів; 

розгляд та рецензування підручників, навчальних посібників, програм, 

кінофільмів, плакатів; 

підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення семестрових, перевідних  іспитів та атестації випускників; завдань 

для письмових робіт, а також тематики і змісту курсового та дипломного 

проєктування; 

розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних 

програм викладачів, планів проведення занять, а також планів роботи 

навчальних кабінетів, лабораторій, клубів; 

керівництво експериментальною, дослідницькою роботою та творчістю 

студентів. 

9. Зміст роботи циклової комісії в кожному окремому випадку визначається 
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з урахуванням конкретних завдань, які стоять перед навчальним закладом, та 

специфіки його роботи. Циклова комісія має право вносити пропозиції щодо 

змісту та обсягу діючих програм спеціального циклу у зв'язку зі специфікою 

даної галузі освіти, появою нової техніки, передового досвіду роботи та 

послідовності вивчення окремих тем суміжних і взаємозв'язаних предметів. 

10. Спільні завдання циклових комісій, на яких обговорюються питання, що 

цікавлять викладачів циклових комісій. Ініціатором таких засідань виступає одна 

з комісій, яка і проводить основну організаторську роботу. На спільних 

засіданнях можна розглядати питання 

адаптації здобувачів нового прийому; 

організації та методики проведення бінарних занять; 

єдиних вимог щодо контролю й оцінки знань здобувачів; 

методики організації самостійної діяльності здобувачів; 

єдиного підходу до системи національного виховання здобувачів тощо. 

11. Проведення методичних тижнів циклових комісій. Протягом тижня 

циклова комісія проводить заходи, розкриваючи рівень своєї методичної роботи 

та її різноманітність. Така робота має звітно-показову мету. У програму 

методичного тижня можна включити 

відкриті засідання комісії (з метою обміну досвідом роботи); 

відкриті заняття і виховні години; 

випуск електронної газети; 

виставка творчих робіт викладачів і студентів; 

олімпіади, конкурси, ігри студентів; 

тематичні конференції, вечори; 

бесіди за круглим столом; 

педагогічні конкурси тощо. 

12. Проведення методичних зустрічей циклової комісії з колегами інших 

закладів освіти, які відбуваються на базі різних навчальних закладів. 

13. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання. 

14. Організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами. 

15. Проведення профорієнтаційної роботи. 

16. Сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними. 
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17. Організація підвищення кваліфікації викладачів. 

18. Участь викладачів у професійних конкурсах «Кращий викладач року», 

«Кращий класний керівник року», «Кращий керівник клубу за інтересами», 

«Кращий завідувач навчального кабінету» тощо. 

19. Участь у виховній роботі студентів. 

20. Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною 

діяльністю викладачів циклової комісії. 

На голову циклової комісії покладаються 

організація роботи циклової комісії; 

складання планів роботи циклової комісії; 

вивчення роботи членів комісії, організація контролю за якістю проведення 

ними теоретичних та практичних занять; організація взаємовідвідувань занять 

викладачами; керівництво у проведенні та обговоренні показових занять (лекцій, 

практичних занять); 

розгляд робочих навчальних програм викладачів; 

організація систематичної перевірки виконання раніше прийнятих рішень 

комісії та повідомлення про підсумки перевірки на засіданнях комісії; 

ведення обліку роботи та подання звітів про роботу циклової комісії 

заступнику директора з навчально-виховної роботи (після обговорення на 

засіданні комісії). 

21. За керівництво роботою циклової комісії голові нараховується 

заробітна плата у встановлених розмірах. 

22. Кожен член циклової комісії має право подавати на розгляд пропозиції 

щодо поліпшення навчально-виховної роботи, відвідувати теоретичні та 

практичні заняття викладачів - членів циклової комісії. 

23. Члени циклової комісії повинні відвідувати засідання комісії, брати 

участь в її роботі, виконувати прийняті рішення та доручення голови комісії. 

 

Положення розглянуто на засіданні 
навчально-методичної ради, 
протокол № 10 від 07.06.2021 р. 



Додаток  

до Положення про циклову комісію 

 

 

Перелік документів, які регламентують роботу  

голів циклових комісій 

 

1. Положення про циклову комісію, її склад. 

2. План роботи циклової комісії. 

3. Плани роботи кабінетів та клубів. 

4. Книга протоколів засідань циклової комісії. 

5. Книга обліку занять, які відвідав голова циклової комісії. 

6. Книга обліку взаємовідвідувань викладачами занять та показових 

уроків. 

7. Витяг з графіка навчального процесу. 

8. Графік підвищення кваліфікації викладачів. 

9. Графік атестації викладачів. 

10. Графіки   консультацій,   взаємовідвідувань,   відпрацювання   

пропущених   занять, показових уроків, диференційних заліків. 

11. Навчальні програми з дисциплін. 

12. Комплекси методичного забезпечення предметів. 

13. Екзаменаційна      документація      для      перевідних  іспитів та атестації 

випускників, диференційованих заліків. 

14. Кваліфікаційні характеристики зі спеціальностей. 

15. Новинки методичної та педагогічної літератури. 

16. Рекомендації до проведення занять та самостійної роботи здобувачів. 

 

 

 

 


