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Х ерсон 2020

І.Загал ьн і положення
1.1.Відповідно до п.5. статті 36 Закону У країни «Про фахову передвищ у
освіту», П олож ення про ф аховий м истецький коледж, затвердж еного
постановою Кабінету М іністрів У країни від 9 вересня 2020 р.№ 807 у
Х ерсонськом у фаховому коледж і створені циклові комісії.
1.2. Ц иклова комісія - це структурний підрозділ Х ерсонського фахового
коледж у, що провадить освітню , методичну, творчу музичну діяльність за
певною спеціалізацією.
1.3. Ц иклова комісія створю ється для організації м етодичної роботи,
підвищ ення теоретичного рівня та кваліф ікації викладачів, вивчення і
впровадж ення новітніх проф есійних педагогічних технологій, удосконалення
освітнього процесу.
1.3. Ц иклова комісія створю ється у разі, коли обсяги навчальної роботи
дозволяю ть сформувати викладацький склад у кількості не менш е п ’яти осіб,
для яких коледж є основним місцем роботи.
1.4. П ерелік циклових комісій, кандидатури їх завідую чих і
персональний склад педагогічних працівників затвердж ується наказом
директора коледжу терміном на один навчальний рік.
1.5. Планування й організація роботи, а також безпосереднє керівництво
цикловою
комісією здійсню є її завідувач за додаткову оплату в
установленому порядку.
1.6. Загальне керівництво роботою циклових комісій у Х ерсонськом у
ф аховому коледжі музичного м истецтва здійсню є заступник директора з
навчально-виховної роботи.
1.7. Робота циклової ком ісії проводиться за планом. План роботи
складається щ орічно та затвердж ується заступником директора з навчальновиховної роботи.
1.8. Засідання циклової комісії проводяться не рідш е одного разу на
місяць.
2. Зм іст роботи циклової комісії
2.1.
Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної
м етодичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледж ем і
здійсню ється за такими напрямами:
- розробка та впровадж ення в ж иття заходів, спрямованих на підвищ ення
рівня навчання та виховання студентів;
- розробка заходів з організації освітнього процесу на цикловій комісії та
коледжі;
- забезпечення виконання навчальних планів своєї спеціалізації;
- розгляд та затвердж ення нових і забезпечення виконання існую чих
навчальних програм дисциплін;
- розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних
робочих планів викладачів, індивідуальних навчальних планів здобувачів

ф ахової передвищ ої освіти коледжу, планів роботи навчальних кабінетів (де є
за навчальними планами);
- розробка та обговорення навчально-м етодичних комплексів дисциплін;
- своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм
дисциплін;
-р о зр о б ка та впровадж ення в освітній процес заходів, спрям ованих на
забезпечення якісної підготовки ф ахівців і чіткої організації освітнього
процесу в коледжі;
-ви вч ен н я, узагальнення та розповсю дж ення досвіду роботи кращ их
викладачів циклової комісії;
- розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії,
проведення лекційних, практичних, індивідуальних занять, педагогічної,
диригентської та лекторської практики, керівництво курсовими роботами
здобувачів фахової передвищ ої освіти(спеціалізація ТМ);
- розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення
практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та пош ирення
досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в
оволодінні педагогічною майстерністю ;
-р о зр о б ка авторських м етодик, застосування ком п’ю терних технологій у
навчальному процесі та володіння навичками дистанційного навчання;
- розгляд й обговорення підготовлених викладачами підручників,
навчальних посібників, збірок лекцій, навчально-методичної літератури,
навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них
відгуків, рецензій;
- підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для
проведення вступних, семестрових екзаменів і держ авної атестації здобувачів
ф ахової перередвищ ої освіти, тематики та змісту курсових робіт,
комплексних контрольних завдань, директорських контрольних робіт та
інш ої методичної докум ентації для контролю знань здобувачів фахової
перередвищ ої освіти;
- проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та
м етодики викладання;
- контроль та аналіз знань здобувачів ф ахової перередвищ ої освіти та
визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
-організац ія самостійної та індивідуальної роботи здобувачів фахової
перередвищ ої освіти;
-організац ія та проведення відкритих показових занять, майстер-класів
зі спеціальності;
- організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами
ф ахової перередвищ ої освіти;
- проведення проф орієнтаційної роботи у початкових спеціалізованих
м истецьких навчальних закладах області та під час проведення проф есійних
фестивалів, конкурсів серед учнівської молоді Херсонщ ини;
- сприяння працевлаш туванню випускників циклової комісії та зв ’язок з
ними після розподілу;

- організація підвищ ення кваліф ікації педагогічних працівників циклової
комісії;
- організація та розгляд атестації педагогічних працівників циклової
комісії;
-у ч асть педагогічних працівників
циклової комісії у проф есійних
конкурсах педагогічної та проф есійної майстерності;
- сприяння написанню методичних робіт, м етодичних розробок,
підручників, збірок та ін.;
- участь у виховній роботі здобувачів ф ахової передвищ ої освіти;
3. О бов’язки завідувача циклової комісії.
3.1. Згідно з п.4. статті 36 Закону У країни «Про фахову передвищ у
освіту», завідувач циклової комісії призначається директором коледжу за
погодж енням з педагогічною чи адміністративною радою з числа
педагогічних працівників, які маю ть стаж педагогічної роботи не менш як
п ’ять років.
3.2. На завідувача циклової ком ісії Х ерсонського фахового коледжу
музичного мистецтва покладається:
- організація роботи циклової комісії згідно з цим полож енням;
- складання планів роботи циклової комісії;
- організація взаємовідвідувань викладачами циклової комісії;
- керівництво та обговорення відкритих занять викладачів;
- огляд навчально-методичної документації;
- організація проведення академічної, концертної роботи на цикловій
комісії, на початку семестру складання графіку проведення академічних
заходів і проведення їх у встановлені терміни;
- організація контролю за якістю знань здобувачів ф ахової передвищ ої
освіти;
- організація систематичної перевірки роботи викладачів циклової
ком ісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії;
- контроль за дотриманням вимог Правил внутріш нього розпорядку
коледж у педагогічними працівниками циклової комісії;
- контроль за виконанням планів циклової комісії педагогічними
працівниками;
- складання звіту про роботу циклової комісії та підготовка доповідей і
виступів на адміністративну чи педагогічну раду коледжу.
4. П рава завідувача циклової комісії.
4.1.
Завідувач циклової комісії Х ерсонського фахового коледжу
музичного мистецтва має право:
- вносити пропозиції щ одо педагогічного складу своєї циклової комісії,
розподілу педагогічного навантаж ення, пропонувати кандидатури завідувачів
навчальних кабінетів, класних керівників груп;

- брати участь у складанні робочих навчальних програм дисциплін;
- впровадж увати новітні технології в навчальний процес;
- проводити показові заняття з обм іну досвідом проф есійної роботи;
- поруш увати клопотання перед адміністрацією , навчальною частиною
Х ерсонського фахового коледж у музичного мистецтва про заохочення
викладачів та здобувачів ф ахової передвищ ої освіти своєї спеціалізації і
накладання стягнень на них.
5. Д окум ентація циклової комісії.
5.1. Н ормативна документація, що регламентує організацію освітнього
процесу коледжу.
5.2. Навчальні програми з дисциплін навчального плану спеціалізації.
5.3. Комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін, які
викладаю ться на цикловій комісії.
5.4. Щ орічні плани роботи.
5.5. П ротоколи засідань.
5.6. Індивідуальні робочі плани викладачів.
5.7. Індивідуальні навчальні плани здобувачів фахової передвищ ої
освіти спеціалізації.
5.7. М атеріали щодо підвищ ення кваліф ікації викладачів.
5.8. М атеріали взаєм овідвідувань викладачів.
5.9. М атеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.
5.10. Звіти про роботу.

