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1. Загальні положення
1.1 Положення про циклову комісію Відокремленого структурного
підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського
національного аграрного університету» (далі – Положення) є невід’ємною
складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової
передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Технологоекономічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного
університету» (далі – Коледж), визначає склад, структуру, основні завдання
циклової комісії, права та обов’язки голови циклової комісії з метою
встановлення організаційних та правових засад функціонування відповідного
структурного підрозділу в закладі освіти.
1.2 Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про фахову передвищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки
України, Положення про Коледж, Положення про організацію освітнього
процесу та інших законодавчих і нормативних актів.
1.3 Циклова комісія є структурним підрозділом Коледжу, що проводить
освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю, групою спеціальностей
однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або спортивну
діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).
1.4 Циклова комісія провадить освітню, методичну, виховну, науководослідну, профорієнтаційну роботу за ліцензованими спеціальностями та
освітньо-професійними програмами; працює над підвищенням теоретичного
рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивченням та впровадженням новітніх
педагогічних технологій; удосконаленням змісту освітньо-професійних програм
підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, організовує підвищення
кваліфікації педагогічних працівників; створює умови для реалізації
здобувачами освіти їх здібностей та освітніх потреб.
1.5 У своїй діяльності циклова комісія керується Конституцією України та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами та листами Міністерства освіти і науки України, Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, іншими

законодавчими актами, Положенням про Коледж, Положенням про організацію
освітнього процесу, Правилами внутрішнього розпорядку, рішеннями
педагогічної ради та конференції трудового колективу Коледжу, наказами та
розпорядженнями директора Коледжу, цим Положенням, документами системи
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності Коледжу, стандартами
фахової передвищої освіти.
1.6 Циклова комісія коледжу створюється, якщо до її складу входять не
менше п'яти педагогічних працівників, для яких заклад фахової передвищої
освіти є основним місцем роботи.
1.7 Перелік циклових комісій коледжу та їх персональний склад
затверджуються наказом директора коледжу терміном на один рік.
1.8 Безпосереднє керівництво цикловою комісією здійснює голова циклової
комісії. Голова циклової комісії призначається директором коледжу за
погодженням з педагогічною радою із числа педагогічних працівників, які мають
ступінь магістра і стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.
1.9 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, несе відповідальність за
результативність роботи циклової комісії, ведення та зміст робочої документації.
1.10 Загальне керівництво роботою циклових комісій здійснюють
заступник директора з навчальної роботи та методист коледжу.
1.11 Робота циклової комісії проводиться згідно плану роботи, який
складається щорічно до 1 вересня поточного року, погоджується із методистом
коледжу та затверджується заступником директора з навчальної роботи.
1.12 Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на
місяць.
2. Основні завдання циклової комісії
Зміст роботи циклової комісії визначається із урахуванням загальної
методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним
закладом, методичної проблеми визначеною в межах циклової комісії і
здійснюється за такими напрямками:
2.1 Забезпечення високого рівня якості освіти та якості освітньої
діяльності, постійне удосконалення діючої системи управління якістю
(внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти).
2.2 Розгляд й обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних
робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій),
клубів за інтересами, предметних гуртків та іншої документації необхідної для
проведення навчального процесу.
2.3 Розробка й обговорення комплексів навчально-методичного
забезпечення дисциплін та електронного освітнього ресурсу.
2.4 Створення та актуалізація методичного забезпечення освітнього
процесу: підготовка підручників і навчальних посібників, практикумів, інших
видів навчально-методичних матеріалів для проведення всіх видів занять.

2.5 Своєчасне викладення методичних матеріалів викладачів в
електронній бібліотеці коледжу.
2.6 Розробка та/або своєчасне внесення змін і доповнень до навчальних
та робочих навчальних програм дисциплін.
2.7 Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих
на забезпечення якості підготовки фахівців і чіткої організації освітнього
процесу.
2.8 Моніторинг та періодичний перегляд змісту освітньо-професійних
програм.
2.9 Підготовка пропозицій до Каталогу анотацій вибіркових компонент
освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
(дисциплін самостійного вибору студентів).
2.10 Розробка та впровадження в межах циклової комісії сучасних
методик викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних,
лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики,
написання курсових робіт, курсових та дипломних проектів.
2.11 Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення
практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду
роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні
педагогічною майстерністю.
2.12 Моніторинг ситуації на ринку освітніх послуг, розвиток освітньої
діяльності циклової комісії за спеціальностями та освітньо-професійними
програмами
2.13 Розгляд і обговорення підготовлених підручників, навчальних
посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін,
методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій, тощо.
2.14 Підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для
проведення вступних випробувань, семестрових екзаменів підсумкової атестації
здобувачів освіти, тематики та змісту курсових робіт, курсових та дипломних
проектів, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної документації
для контролю навчальних досягнень студентів .
2.15 Забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності
оцінювання знань здобувачів освіти.
2.16 Розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань здобувачів
освіти згідно із критеріями оцінювання.
2.17 Самоаналіз роботи педагогічного працівника, його звіт про
виконання індивідуального плану роботи, рейтингова оцінка.
2.18 Планування та організація підвищення кваліфікації та стажування
викладачів.
2.19 Контроль за своєчасним звітуванням та впровадження в освітній
процес результатів підвищення кваліфікації та стажування членів циклової
комісії.
2.20 Організація роботи з молодими викладачами.

2.21 Керівництво творчою, пошуковою, науково-дослідницькою роботою
студентів.
2.22 Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів .
2.23 Організація та проведення науково-практичних конференцій,
олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо.
2.24 Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.
2.25 Проведення профорієнтаційної роботи.
2.26 Сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними.
2.27 Організація роботи по поширенню перспективного досвіду
викладачів шляхом дописування у фахові та періодичні видання.
2.28 Організація участі викладачів у професійних конкурсах, підготовка
та рецензування конкурсних робіт, тощо.
2.29 Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності
педагогічними працівниками та здобувачами освіти. Сприяння функціонуванню
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших
порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної
відповідальності.
2.30 Дотримання педагогічними працівниками етики поведінки,
попередження та недопущення проявів булінгу у різних його формах.
2.31 Підвищення культурного рівня здобувачів освіти, екологічного,
інформаційного, правового виховання, пропагування здорового способу життя,
творчого розвитку, тощо.
2.32 Управління безпекою життєдіяльності учасників освітнього процесу.
2.33 Забезпечення дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці.
2.34 Виконання інших завдань відповідно до законодавства України,
стратегії і нормативних актів Коледжу, постанов загальних зборів трудового
колективу, педагогічної ради, методичної ради.
3. Завдання та обов’язки голови циклової комісії
3.1 Організація роботи та керівництво роботою циклової комісії.
3.2 Складання плану роботи циклової комісії на навчальний рік.
3.3 Організація навчально-методичної, навчально-виробничої та виховної
роботи в цикловій комісії.
3.4 Ознайомлення з новою нормативною документацією та змінами в
діючих нормативно-правових документах, що регламентують організацію
освітнього процесу в коледжі.
3.5Організація роботи з розробки та удосконалення змісту освітньопрофесійних програм, навчальних програм, робочих навчальних програм,
індивідуальних планів роботи викладачів, складання портфоліо.
3.6 Контроль за веденням та змістом робочої документації циклової комісії:
- планів роботи циклової комісії;
- протоколів засідань циклової комісії;
- звітів про роботу циклової комісії;

- навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін (в тому числі
навчальних програм, робочих навчальних програм, структурно-логічних схем по
здійсненню міждисциплінарних зав’язків);
- матеріалів підвищення кваліфікації та стажування членів циклової
комісії;
- матеріалів взаємовідвідувань занять викладачами циклової комісії;
- матеріалів надбань педагогічного досвіду членів циклової комісії;
- матеріалів проведення показових навчальних занять та позааудиторних
заходів: тижнів циклових комісій, науково-практичних конференцій, семінарів,
олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт, тощо;
- матеріалів публікацій викладачів у наукових виданнях, пресі, тощо;
- матеріалів до Репозитарію Білоцерківсього НАУ;
- матеріалів проведення профорієнтаційної роботи;
- індивідуальних планів роботи викладачів;
- портфоліо викладачів.
3.7 Організація систематичної перевірки виконання викладачами циклової
комісії раніше прийнятих рішень педагогічної ради, методичної ради,
адміністративної ради, організаційно-методичної комісії з внутрішнього
забезпечення якості фахової передвищої освіти.
3.8 Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять (згідно із
планом роботи циклової комісії в поточному навчальному році).
3.9 Відвідування навчально-методичних та виховних заходів з метою
забезпечення якості проведення.
3.10 Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії
протягом навчального року.
3.11 Організація роботи з формування та удосконалення навчальнометодичних комплексів дисциплін та електронного освітнього ресурсу.
3.12 Організація роботи із розробки та впровадження в освітній процес
сучасних педагогічних практик та інноваційних технологій.
3.13 Надання допомоги молодим викладачам у професійному розвитку та
оволодінні педагогічною майстерністю.
3.14 Моніторинг успішності студентів та розробка заходів щодо
підвищення якості навчання; обговорення питань організації самостійної
роботи студентів, єдиних норм та критеріїв оцінювання знань і умінь студентів.
3.15 Здійснення керівництва пошуковою, науково-дослідною роботою
студентів та викладачів.
3.16 Вивчення системи роботи викладачів комісії, організація
взаємовідвідування занять викладачами.
3.17 Організація підготовки та участі викладачів циклової комісії у
професійних конкурсах, конкурсах і олімпіадах з навчальних дисциплін.
3.18 Надання методичної допомоги викладачам у:
- плануванні навчально-методичної, навчально-виробничої, виховної
роботи;
- розробці навчально-методичного комплексу дисципліни;
- організації самостійної роботи студентів;

- організації практичної підготовки студентів;
- організації роботи по визначенню критеріїв та методів оцінювання
навчальних досягнень студентів;
- організації позааудиторних заходів;
- використанні технологій змішаного і дистанційного навчання;
- підготовці доповідей, повідомлень, виступів, написанні статей у фахові та
періодичні видання;
- підготовці та участі в конкурсах, конференціях, семінарах, тренінгах;
- складанні індивідуального плану роботи викладача, заповненні портфоліо.
3.19 Організація роботи з підвищення кваліфікації і стажування викладачів.
3.20 Організація роботи з проведення атестації викладачів циклової комісії.
3.21 Організація роботи щодо вчасної та якісної підготовки і розміщення
навчально-методичних матеріалів в електронній бібліотеці та читальному залі
бібліотеки коледжу.
3.22 Організація роботи по написанню навчально-методичних посібників,
статей у фахові педагогічні видання.
3.23 Контроль за вчасним та якісним поданням викладачами циклової
комісії навчально-методичних матеріалів до репозитарію Білоцерківського
національного аграрного університету.
3.24 Керівництво профорієнтаційною роботою циклової комісії.
3.25 Забезпечення організації та проведення освітнього процесу у
відповідності із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами,
правилами з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
4. Права голови циклової комісії
4.1 Вносити пропозиції щодо педагогічного навантаження викладачів
циклової комісії, кандидатур завідувачів кабінетів (лабораторій), керівників
предметних гуртків, клубів за інтересами, тощо.
4.2 Подавати на розгляд атестаційної комісії претендентів зі складу
викладачів циклової комісії на позачергову атестацію.
4.3 Брати участь у складанні освітньо-професійних програм підготовки
здобувачів фахової передвищої освіти, навчальних програм дисциплін.
4.4 Розробляти та впроваджувати авторські навчальні програми, проекти,
освітні методики і технології, методи і засоби, зокрема компетентністного
навчання.
4.5 Вносити пропозиції до плану роботи навчального закладу.
4.6 Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі.
4.7 Порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу
про заохочення викладачів циклової комісії і накладання стягнення на них.

