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І. Загальні положення про циклову комісію
Предметні (циклові) комісії - структурні навчально-методичні
підрозділи Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету (далі циклова
комісія), що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або
кількох споріднених навчальних дисциплін (ст. ЗО п. З Закону України «Про
вищу освіту» від 17.01.02.) і функціонують відповідно до Положення про
державний вищий заклад освіти і Положення про Ужгородський торговельноекономічний коледж Київського національного торговельно-економічного
університету та Положення про циклову комісію, що затверджується
директором коледжу.
1.1. Керівництво діяльністю циклової комісії здійснює голова, який
призначається директором коледжу за рекомендацією Педагогічної ради.
Голова циклової комісії несе повну відповідальність за результати роботи
комісії і отримує додаткову оплату в установленому Законом порядку.
1.2. Циклова комісія є об’єднанням викладачів фахових дисциплін (чи
споріднених дисциплін) та майстрів виробничого навчання, і створюється в
складі не менше п ’яти педагогічних працівників.
1.3. Загальне керівництво роботою циклових комісій навчального
закладу здійснює заступник директора з навчальної роботи та завідувачі
відповідних відділень.
1.4. Робота циклової комісії проводиться за планом, який складається
до п’ятого вересня поточного навчального року, погоджується із завідувачем
відділення, за яким закріплена циклова комісія та затверджується заступником
директора з навчальної роботи. Засідання проводяться не рідше одного разу
на два місяці.

II. Обов ’язки циклової комісії
2.1. На циклову комісію покладається наступні обов'язки:
підготовка та затвердження програм та робочих програм
навчальних дисциплін на високому професійному рівні, програмнометодичного забезпечення навчального процесу, своєчасне його поповнення
та оновлення;
дисциплін;

забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм

здійснення поточного та семестрового контролю успішності
студентів з дисциплін, що закріпленні за комісією;
проведення профорієнтаційної роботи та участь у формуванні
контингенту студентів;
заслуховування звітів викладачів та майстрів виробничого
навчання про виконання індивідуальних планів роботи;
проведення виховної роботи зі студентами, наставництва,
здійснення зворотного зв’язку з випускниками коледжу;
планування підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії;

розвиток зв’язків з підприємствами, установами, організація]
тому числі закордонними.
2.2. Розробка методик викладання навчальних дисциплін, конт
за проведенням лекційних, практичних, лабораторних, семінарських заі
навчальної та виробничої практик, курсових робіт (проектів), удосконалі
практичної підготовки студентів, вивчення та поширення кращого дос
роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволод
педагогічною майстерністю, застосування комп’ютерних та інших сучасі
інноваційних технологій у навчальному процесі.
2.3. Розгляд й обговорення підготовлених навчально-методичних виі
2.4. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів
проведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематик
змісту курсових робіт (проектів), завдання для контрольних комплекс
робіт, для залишкового зрізу знань та іншої методичної документації
контролю знань студентів.
2.5. Розгляд кандидатур викладачів щодо позачергової атесі
педагогічних працівників коледжу.
2.6. Проведення фахових олімпіад, вікторин та конкурсів, вист
творчих робіт студентів.
2.7. Звіт про проведену роботу циклової комісії за навчальний рі]
пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу подаютьа
26 червня поточного навчального року заступнику директора з навчалі
роботи.

III. Обов'язки та права голови циклової комісії
3.1.
Організація роботи циклової комісії згідно з Положенням
циклову комісію.
3.2. Складання планів роботи циклової комісії (до 5 вере

поточного навчального року).

викладачами (зап
робляться у журналі «Облік відвіданих занять»), керівництво підготові
відкритих занять та їх обговорення.
3.4.
Розгляд навчально-методичної документації, організація ко
за її якісним веденням, перевірка виконання прийнятих раніше рішень
підготовка питань на засідання методичної ради.
3.5.Звітування голови циклової комісії на методичних та педагогів
радах згідно з річним планом роботи коледжу.
Голова циклової комісії має право:
- вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічі
навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лаборато}
атестації викладачів;
- брати участь у складі робочих груп з удосконалення навчаль
програм дисциплін;
- ініціювати та проводити організаційно-методичну роботу
впровадженню новітніх технологій навчання в навчальний процес;
- порушувати клопотання перед адміністрацією навчального заю
3.3.Організація

взаємовідвідування

занять

юхочення викладачів та студентів, накладання стягнення на них за
попереднього розгляду адміністративною радою.

IV Документація циклової комісії
Нормативна
документація,
що
регламентує
організацію
іьного процесу:
І. Навчальні плани.
І. Програми навчальних дисциплін.
5. Робочі програми навчальних дисциплін.
[. Навчально-методичні комплекси дисциплін,
ї. Робочі навчальні плани.
>. План роботи циклової комісії.
\ Протоколи засідань циклової комісії.
!. Журнал «Обліку відвіданих занять».
'. Матеріали проведення відкритих навчальних занять (методичне
;чення відкритого заняття та протокол обговорення).
0. Матеріали олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт, предметних
1. Звіт про роботу циклової комісії.
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